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گــوڵ ســوو

ژینوساید
تێگ

ڵ
نەنگه  دە دامان هه ر و�

دومــاێ چــل و یــه ك ســاڵ ژینووســاید 

کــردن كــورد فه یلــی عــراق ئــوو ســه د 

ســاڵ  چــز حوكمڕانــی شوونیســتی، نــە 

هــەر گوزه یشــته مان  تەرف وتــوون كریــا 

ئامــار راســکانی و  ک هێامنیــش هیــچ  

دوروســتێ لــه  یــە ک ژمــاره ی كــورد فه یلــی  

ده  عــراق چەنێگــە؟ وە دەس ناکەفــێ. 

كووچــه و  و  به غــدا   خیاوانه یــل  ته نیــا 

واڵتوه ندەێــل  لــه   خاڵــی   كواڵنه یــل  

ئــی رووڵەێلــە  ئــه كا ك  فه یلــی، هــاوار 

عراقــە، شــوون بــڕەو كریانــە. 

هیــچ  كه م هووزه یلــە،  ژمــاره ی  بــاس  

ــه   ــا نیی ــی  جی ــه یل سیاس ــه  باس ــێ ل وەخت

ئــوو وە داخــەوە، دومــاێ رمیــان ســەددام، 

هــەر چــەن ک دە بــان قاقــەز قانوونه یلــێ 

خــاس نوورسیــا مئجــا تــا ئێســە یــا هــە 

ــەن  ــەوە گ ــە ئ ــر ل ــا گەن ــە ی ئجــرا نەکریان

ئجــرا کریانــە چــوون هێــامن ک هێــامن 

جــاران،  جــار  جــوور  عــراق  ئەبینیمــن، 

وه   فه یلــی  كورده یــل  لــه   ژمــاره   ئــه و 

ــه  ســه ده ی گوزه یشــته   خــوه ی نابینــێ ك ل

نیشــته جی ئــی واڵتــه  بیــن. 

ئاخــی و داخینــە ک دی ناکــرێ رووژی بیاێ  

واڵتوه نــد  ملیوونێــگ   به غــدا؛  دوارە  ک 

كــورد زوان بگرێگــە بــاوه ش خــوه ێ.

عراقــێ ک ده  دریــژای تاریــخ  خــوه ێ، مڵك 

ــان و  ــد و رسی ــاواێ عــه راو،  كــورد، كل و م

ئاشــوور و توركــامن و باقــی  كه م هووزه ێلــه 

عــەراو  هام نێشــتامنییەێل  مئــڕوو  بییــه  ، 

ــرەو  ــرە فرەت ــان ف ســوننه و شــیعه ، ئامارێی

ــر  ــی فێش ــوو ئ ــە ئ ــەو کەم هووزەی ــە ل بیی

و  ته عریــب  زاوزی ک  وه   نــه  وه   بییــن 

ــورد  ــار  ك ــن و گومه س ــردن و تاڕان ــار ک ق

ــە دی ! ــووز هاتگەس ــه م ه ــران ك و  بغه ی

و  جه نــگ  ســه ربازی،  كوده تایەێــل 

سیاســه ت ده ركــردن و بێ ســه ر و شــوون 

كــردن،  و سیاســه ت ته عریــب و ژنوســاید، 

کارێ کردگــە ک ئێســە ژمــاره ی مردگه ێلــەێ 

)وادی  قه ورســان  لــه   فەیلــی ک   کــورد 

ــارەێ  ــه  ژم ــیانە ل ــه ف داکاس ــام( نه ج الس

فیشــرە.   ، زینگه ێلەمــان 

نه مــان  دومــای   سیاســه ته  ێلەێ  

ســه ددامیش ،  ئێقــەرە بێ زمانــەت بینــە 

ک لــه  ســه دان هــزار كــورد فه یلــی   جــاران 

ک لــە زێــد و مــاواێ خوەیــان تاڕیــان و 

چەنی چــەن ســاڵە دوورە واڵتــن و ئێســە 

بــان   ملیــوون كــه س ئەبــن، كه مــر لــه  

%10یــان ئه ڵگه ردیانه  ســەو  ئــه ڕا بــاوش 

ــتامن.  ــەی نێش دای

هێــامن ئەبینــن ک ژمــاره ی بێ سه روشــوون 

کریاگەێلــەێ 41 ســاڵ وه ریــن، فره تــره  لــه  

ژمــاره ی  ئــه و  جنایه تكاره ێــل به عســییه   

ــا مئــڕوو وە ســزاێ ســتەمکارییەێلەیان  ك ت

رەســینە. وه ختێــگ  لــه  جیاتــی مافه یلیــان 

  ، عــه راوی  پرتــاڵ  عــه راوی،    زوان   ،

ــە  ــه راوی، ئەنرێگ ــان  ع ــه ب و ناونیش له ق

بانانیــش و  لــه   مــل فه یلییه یــل، هاتــێ 

فه ســڵ  و  ئه ســڵ  ئنــكار  وه   ناچاركــردن 

ــانێگ وه   ــوازن،  ئنس ــان، خ ــوردی بیینێی ک

نــاو کــورد فه یلــی دە عــراق  نه  مینــێ.

دایــن  ســزا  به ڵگــه ی  به غــدا،  هه میشــه  

تــا  كــه س  تاوانباره ێلــە ئەســووزنێ   وە 

ئومێــد نه یاشــتوود  ك عــراق  واڵت گشــت 

واڵتوه نده یلەگەیــە.

ــردن و  ــس ک ــی مكی ــه  جیات ــتان ،  ل كوردس

پێشــوازی لــە مناڵه یــل )كفــاح( و )بــاب 

الشــیخ (  ک وە زوور بێ بــه ش کریانــە لــه  

زوان و هویــه ت و  ناســنامه  ی باوانــی و 

داڵگــی خوەیــان، فه رامووشــێیان ئــه كا.

هاومه زه به ێــل شــیعە، جــوور جــار جــاران، 

ــل ،   ــەڕا ئیاممەێ ــاری ئ ــه ڵ ئازییەتب دی كوت

ناده نــه  ده س کوڕەیــل کــورد فەیلــی، ک 

ئەوســا شــین ئێاممەێلــە گەرمــەو ئەکــردن.

هــه ر رژیمێــگ بچــێ و هــەر رژیمێــگ 

شــوونێ بگــرێ، ئــوو هــه ر زاڵمێــگ وە بــان 

عــراق حوکــم بكات، ئی واڵتــه   زێد و ماوای 

كــورد فه یلــی بییــە و ئەمینــێ  . ئــی نه نگــه   

وه  قســیه  ناســڕێگەوە لــە دامــان ئــی واڵتــە 

%90ێ   و  په یامبه ره یلــه   منزڵگــه ی   ک 

ئــوو هێامنیــش هــەم كــورد  موســڵامنە 

ــەێ وه   ــی كه م هووزه یل ــی و هــەم باق فەیل

خاتــر جیــاوازی دە زوان و قومییــه ت یــا وە 

خاتــر باوه ڕه یلیــان، ئه نفــال و ژنوســاید 

ئــه كا.
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گــوڵ ســوو

نەورووز ، 
رووژ پیرووزی 

ە زەهاک
ڵ
ئەل

 دوکتور ئسماعیل شەمس

جارانــەو  لــە  هــە  کوردەێلــە   
نــەرووز  ک  وتنــە  وەێجــوورە 
کاوەی  پیــرووزی  رووژ  پیــرووز، 
ئاســنگەر کــوردە ئەڵــە زەحــاک مــار 

شــان. وە 
مــەم  عاشــقانەێ  ئەفســانەی  دە 
و زیــن ئەحمــەد خانــی ک هــن 
نزیکــەی چــوار ســەد ســاڵ وەر ژە 
ــل  ــە ک کوردەێ ــەم هاتگ ــە ه یەس
نــەورووز جەژنــە گەپەگەیــان بییە.
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گــوڵ ســوو

ئێســە بــڕێ دە فــەزاێ مەجــازی دخــوازن 

ــە بویشــن ک کاوەێ ئاســنگەر ک دژ وە  ی

زەحــاک هێــز گرتگــە مــاد نەبییــە و زەحاک 

هــە ئاســتیاک بییــە ک دومــا پاتشــاێ مــادە 

ــە  ــەێلە بیی ــن پارس ــەیش ه ــی شووڕش و ئ

ــە  ــش ه ــوو فرەیدوونی ــاد ئ دە وەراوەر م

کــوروش هەخامەنشــی بییــە.

ئــەڕا زانســن راســکانی بییــن یــا درووکانــی 

ســەرێ  بایــەد  قســەێلە،  ئــی  بییــن 

بکیشــیمنە نــام وتارەگــەی ]بەردەوامــی و 

ــاد  ــەێ ئاشــوور، م ســەقام مئپراتووورییەێل

ــار دە بانــێ وە  ــوو پــارس[ ک قەێــرێ وت ئ

ــە  ــی وتارەێل ــە. ئ ــی دەرهاتگ ــام مادناس ن

دە ســمینارێ ده ســاڵ 2003 زایینــی و 

ــا دریانەســە دەر و هــن  ــادواێ ئیتالی دە پ

)ماریــوو لیوورانــی(ن.

دیاکونــوف  وه چەواشــەێ  لیوورانــی، 

)نویســەر تاریــخ مــاد( و کەســەێلێ تــر 

ک دە بــارەێ دەوڵــەت یەکگرتــوو مــاد 

حوکوومــەت   رمیــان  و  داشــکیان  ئــوو 

ئاشــوور وە دەس هووەخشــەتەرە پاتشــاێ 

ــەت  ــان حوکووم ــە ک رمی ــە، وتگ ــاد وتن م

ئاشــوور وە ئاڵنــگ شووڕشــێگ ئێجتامعــی 

ــە و گشــت زاگڕۆســییەێلە  بییــە ک مادەێل

وە بــووە ئــەوە هێــز گرتــن و وەیــەکا 

ئــەوی  داشــکانن.  ئاشــوور  پاتشــایی 

ریشــگ ئوســتوورەێ ســەرئەڵدان کاوەێ 

ئاســنگەر ئــی شووڕشــە زانســتگە و وتگــە: 

ــەژن  ــن ک ج ــش دویش ــە هێامنی کوردەێل

پیــرووز نــەورووز کــوردی هــە جــەژن 

پیــرووزی کاوەســە وە مــل ئاشــوورییەێلە 

و جــەژن گرتــن و ئاگــر داین کووشــکەگەێ 

ئاشــوورییەێلە بییــە. ئــی رووداوە وەرد 

ــێ  ــێ ک دە نام ــی دخوەن ــر بابڵ رووژژمێ

ــوور،  ــەت ئاش ــان دەوڵ ــە رووژ رمی وتریاگ

ــارس ســاڵ 612 وەر ژە  ــگ م رووژ 21 مان

میــاد مەســیحە ک وەرد رووژ نــەورووز 

ــە. ــێ بیی ــوردی یەک ک

ئــەوی وتگــە ئاشــوورییەێلە هــەر ســاڵ وە 

ــات وە  ــوم هەاڵم ــای زق و زق ــاڵ، دوم س

زاگــڕۆس دهاوردنــە و خــارەت و تااڵنێیــان 

وە  زاگڕۆســییەێلە  کردنــە ک دەو ســاڵە 

پێش دەســی  مادەێلــە،  ســەرکردایەتی 

کردنــە و وەر ژە ئــەوان هەڵمــەت هاوردنە 

خاوێیــان  پــڕ  و  کــوت  و  ئاشــوور  وە 

و  داشکاننەســەیان  و  بــەن  کردنەســە 

خوەیــان ئــەڕا هەمیشــان لــەو تــااڵن و 

کوشــت و بــڕە ک ئاشــوورییەێلە هــەر 

خاڵســەو  هاوردنــە  ســەرێیان  وە  ســاڵ 

ــە. کردن

کاوەی  شــووڕش   ک  وتگــە  لیوورانــی 

ئاســنگەر دە وەراوەر زەحــاک، وەرد جەژن 

ــی  ــەڕا ئ ــرێ و ئ ــدی دی ــەورووز پەیوەن ن

قســەێ خوەیــە وە ســەرچاوەێل میــژووی 

هشــارە کردگــە و وتگــە دە )مــروج الذهب 

ــە  ــی عەراویێگ ــاو تاریخ ــعودی( ک کت مس

ــوو هەمیــش  ــوو وە شــانامەێل فارســی ئ ئ

دە کتــاو شــەرفنامە ک کتــاو تاریــخ کــوردە 

نووسانگەســەێ  فارســی  وە  کوردێــگ  و 

ئیجــوورە باســەێلێ کریاگــە و وتریاگــە هــە 

دەو هەنســا ک زەحــاک، مــەزگ منامەێلــە 

خواســتگە ئــەڕا مارەێلــەێ بــان شــانێ،  

پیرەێــل فــرەزان، وە بێ دەنگــی شــەوێ 

دو منــام وایانــە وە کێوەســان ئــوو کاوە ک 

ــوڕێ وەێ  ــە ک ــۆ گل ــە و ن ــنگەرێ بیی ئاس

ــەێ  ــە و ل ــوون کریان ــرە بێ شــوون و ن خات

باســە خــەوەردارەو بییــە، قەڵــێ لــە چــەرم 

ئاســنگەرییەگەێ خــوەێ دبەســێ وە تێــوڵ 

ــااڵ و جــوور  ــە ئ ــەێ دکەێگ ــەو دووەگ و ئ

پەرچەمێــگ دکەێگــەێ ســەر نەیــزە تــا 

شــەکاوە مبینــێ مئجــا ئــەو کوڕەێلــە ک لەێ 

ــەوە و  ــە دچڕێگ ــان دەرکردن ــاتە گی کارەس

گشــتێ وادە دنــن و دە رووژ نــەورووز 

دڕشــنە نــام کاخ زەحــاک و ئاگــرێ ددەن و 

شــوون و نــوون ســتەمکاری ئــەو زنجیــرەی 

ــە مــل  ــە ئەڵگــرن و ل پاتشــاییە خوێن ڕێژن

زاگڕۆســییەێلە ئــەڕا هەمیشــان دکەنەیــان.

  لیوورانــی وتگــە ؛ هــەر چــەن ک دە 

ــێ  ــاد  یان ــاڵ 612 وەر ژە می ــارس س 21 م

ده س  وە  ئاشــوور  نــەورووز،  رووژ  دە 

ــاڵ  ــەوە، دە س ــییەێلە دارڕووخێگ زاگڕۆس

ــاڵ  ــەد س ــەێ س ــێ نزیک ــی یان 1923 زایین

ــە ک  ــم جــار وتن ــەڕا یەک ــە ک ئ ــش بیی پێ

کوشــن زەحــاک و داڕمیانــێ، گشــتێ دە 

رووژ نــەورووز کەفتگــە. ئیمــە دزانیمن ک 

کوردەێلــە، ســینگ وە ســینگ، پشــت ئــەڵ 

ــە  ــە ل ــان ه ــگ خوەی ــت، دە فەرهەن پش

ــان  ــەورووز ئەڕای ــە و ن ــە وتن ــە و ی جاران

نــوو نەبییــە و  هــە رووژ هاتــن ســاڵ 

ــە. ــش بیی ــان زەحاکی ــەژن داڕووخی ج

ک  یــە  ژە  وەر  هاتگــە؛  تاریــخ  دە 

ئاشــوور  حوکوومــەت  زاگڕۆســییەێلە 

داڕووخنــن، چــەن جــارێ تریــش هووزەێل 

 لیوورانی وتگە ؛ هەر چەن ک دە 21 مارس ساڵ 612 وەر ژە 
میالد  یانێ دە رووژ نەورووز، ئاشوور وە ده س زاگڕۆسییەێلە 

دارڕووخێگەوە، دە ساڵ 1923 زایینی یانێ نزیکەێ سەد 
ساڵ پێش بییە ک ئەڕا یەکم جار وتنە ک کوشتن زەحاک و 

داڕمیانێ، گشتێ دە رووژ نەورووز کەفتگە. ''''
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زاگڕۆســی یانــێ کاســییەێلە و گووتییەێلــە 

هــەم توانســتنە  فرمانڕەواێــل ســوومری 

و ئاکــدی ک هــە وە کێوەســان هەاڵمــات 

ــان  ــرن و خوەی ــاوە ئەڵگ ــە ن ــە ل هاوردن

ــن(  ــاوان )بین النهری ــڵ و نام دوئ ــە باب بچن

و ببنــە حاکــم  ئــەو ناوچــە هەرچــەن ک 

حوکوومەتەێلەیــان کــە م دەوام بینــە و 

دەس  دوماجــار یــە ئاشــوورییەێلە بیــن ک 

ئــی ناوچــە گرتنــە دەس و خەشــن ترین و 

ســەخترین و خوێن ڕێژتریــن حوکوومــەت 

دامەزرانــن  دەورەێلــە  تاریــخ،  ژە  وەر 

ــەڕ  ــا و ش ــووری گۆن ــا وە مئپرات ک دە دنی

نامگیــرەو بییــە )ک خوەیانیــش چگنەســە 

ــێ.( ــوورە تاوانبارییەێل ــر ئیج ژێ

ــی کلــگ ناگەســە  ــر ک لیووران چشــتێگ ت

ملــێ یەســە ک  ئەســیرەێلە و بەردەێلــەێ 

واڵت  بریانەســە  دیلــی  وە  ک  مــاد 

ئاشــوور و دەورەێلــە ژیانــە، بینەســە ئــەو 

شووڕشــگەرەێل دژ وە ئاشــوورە. ئــەوی 

وتگــە ئەوانــە ک هــەر ســاڵ گیریانــە، 

کلگەێلێیــان یــا پــەل و پووێیــان بڕینــە 

ــاو  ئــەڕا ته شــمییەت و دیــاری کریانــە و ئ

ــواێ  ــا دی دە ن ــان ســەنریاگە ت چــەم لەێی

ــن،  ــەن و ڕانەوس ــزە نەک ــوورییەێلە ف ئاش

نــام  دە  خوەیــان  ئەوانــە،  جگەجگــە 

ــگ  ــاوەر فرەیێ ــە جەم ــە بینەس پایتەختەگ

دەورەێلــە و ئاخرســەرییش هێــز گرتنــە 

حەق ســەنین. ئــەڕا 

یەســە  دیارییــە  فــرە  ک  چشــتێ   

ئــی  گشــت  بــاس  ئاشــوورییەێلە  ک 

نــام  دە  شــانازییەو  وە  جنایەتەێلــە 

قوڕنووســیاگەێلەێ  و  بەردنووســیاگەێلە 

خوەیــان کردنــە و ئــی کار خوەیانــە جــوور 

و  وە خــاس  و  زانســتنە  دینــی   کارێــگ 

زانستنەســەێ. مــەرشووع 

نەبــرووت  لــەوح  دە  پالــر(  )تیــگات 

ــوەێ  ــات خ ــارەێ هەاڵم ــروود( دە ب )نەم

وە واڵت مــاد دە ســاڵ 728 وەر ژە میــاد 

لــەێ وا نووســانگە: ســەرزەمینەێل مــاد ک 

ــز  ــش زووردار و وەهێ ــێ فرەی واڵتوەندێل

ــم  ــنوورەێلەێ وایان ــن س ــا دوورتری ــن ت بی

و تاڕانــم و گشــت واڵتەگەیــان داگیــرەو 

ــڕ  ــگ کوشــت و ب ــل فرەیێ ــردم و ئایمەێ ک

و قــارەو کــردم ئــوو 65000 کــەس لەیــان 

وەگــەرد گشــت دارایــی و ئەســپ و  قاتــر 

و ئێشــر و مانــگا و پــەز و پووڵــە وەرد 

ــە. ــردم و هاوردم ــااڵن ب ــوەم وە ت خ

ئاشــوور،  پاتشــاێلەێ  هســاوە،  لــەێ 

ســاڵ  وە  ســاڵ  کارەســاتێگ،  ئیجــوورە 

و  هاوردنــە  زاگڕۆســییەێلە  ســەر  وە 

ئاشکاراســە ک ئــەڕا زاگڕۆســییەێلە ئێقــەرە 

خوەشڵەخوەشــی و شــایی و ئەڵپەڕەکیێــگ 

ئــەڕا  دگــرن  جــەژن  و  دکــەن  تاریخــی 

ئــی  ئاشــوورییەێلە چــوون ک  داڕمیــان 

وە  بــی  پیــرووزە  و  مبــارگ  پیرووزییــە 

چیــن خەیــرێ ک دی دە نــام  دوئــاوان 

)بین النهریــن( حوکوومەتێــگ ســامی ســەر 

ــان  ــەڕا هەمیشــان بنچینەی ــەدا و ئ ــز ن هێ

دریــا وە بــای.

چشــتێ ک دە نــام ئــی هەمگــە رەوایەتــە 

ــتێ  ــە گش ــە ل ــاک کریاگ ــاڕەێ زەح ک دەب

زقــرە یەســە ک ئەوانــە زەحــاک وە ســامی 

و نــام  دوئاوانــی زانســتنە و هــەر چــێ ک 

بییــە چــامن راســییەگەێ یەســە ک زەحاک، 

ــتان کاوە و  ــوو داس ــە ئ ــاد نیی ــتیاک م ئاس

ــە  ــش، ئوســتوورە و ئەفسانەســە ن زەحاکی

ــوازێ  ــێ بخ ــش کەس ــوو ئەگەری ــخ، ئ تاری

ریشــگێ تاریخــی ئــەڕاێ بتاشــێ، نزیکرین 

و راســکانی ترین چشــت وەێ هــەر یەســە 

ــوون  ــەێ چ ــی وتگەس ــوو لیووران ک ماری

ــووز  ــان ه ــە رمی ــتێگ چەن ــچ چش ک هی

ئاشــوور وە دەس مــاد و زاگڕۆســییەێلە 

ئــوو  نییــە  نزیکــەو  ئوســتوورە  وەێ 

ــخ  ــن تاری ــێ بیی ــە گشــتێ یەک دوفێشــر ل

ئــی پیــرووزە وەرد رووژ نــەورووز پیــرووز 

ــرە. ــرە وەرچەم گ ــەم ف ــوردی ه ک

 ٭سەرچاوەگە

 Liverani, Mario. “The rise and fall

 of Media”, in Lanfranchi, G. B., and

 Roaf, M., and Rolliniger, R. )eds.(,

 Continuity of empire )?(: Assyria,

 Median and Persia, Padova: 2003,

.12-pp. 11

ــەمبوڵیک  ــروازی س ــن ک ئاگ ــە بزان ٭خاس

ــان  ــی خوەی ــر کوردایەت ــە وە خات کوردەێل

ــراق  ــووریە و ع ــە و س ــر دە تورکی دوفێش

ــە  ــردن دەو واڵتەێل ــەورووز ک ک ئەوســا ن

مەێــن و منــا کریاگە، ریشــگ دە ئــی باوڕە 

ــەوان  ــازادی ئ ــەورووز، رووژ ئ ــرێ ک ن دی

لــە ژینووســایدێگ تاریخــی و دڵتــەزن 

ــوردی  ــار ک ــن ک وه ــوون دزانیم ــە، چ بیی

ــێ،  ــەورووز دکەف ــەو وەر ژە ن ــل ش دە چ

نــە دە ئــی رووژە و نــەورووز دە نــام 

ــەپ  ــەژن گ ــی وە رووژ ج ــل فەیل کوردەێ

یەکــێ  ئەوەڵ وهــارە  وەرد  و  دنــارسێ 

نەبییــە و نییــە ئــوو جــەژن ئەوەڵ وهــارە، 

و  نەبییــە  گەپــێ  و  یەکســان  جــەژن 

ــتیێ دە  ــەژن گش ــەورووز ج ــوو ن ــە ئ نیی

بییــە و چوارشەمە ســووری وەر ژە  واڵت 

ئەوەیــش جــەژن ئاگــر ئەوکــردن و گەپــێ 

ــا  ــە و ت ــەورا بیی ــەورووز گ وە پێشــوازی ن

ــەێ وە. ــەێ وا ماگەس ــە ل ــەیش ه ئێس

پاتشاێلەێ ئاشوور، ئیجوورە 
کارەساتێگ، ساڵ وە ساڵ 
وە سەر زاگڕۆسییەێلە 

هاوردنە و ئاشکاراسە ک 
ئەڕا زاگڕۆسییەێلە ئێقەرە 

خوەشڵەخوەشی و شایی و 
ئەڵپەڕەکیێگ تاریخی دکەن 
و جەژن دگرن ئەڕا داڕمیان 
ئاشوورییەێلە چوون ک ئی 

پیرووزییە بمارگ و پیرووزە 
بی وە چین خەیرێ ک دی 

دە نام  دوئاوان )بین النهرین( 
حوکوومەتێگ سامی سەر هێز 

نەدا و ئەڕا هەمیشان بنچینەیان 
دریا وە بای.

''''
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نەورووز ، وادەجی و نەورووز ، وادەجی و 
وەخت دیدار زینــگەێـلە وەخت دیدار زینــگەێـلە 

و مردگەێلەسەو مردگەێلەسە

ە ک نەورووز،  یە هزاران سالڵ
ک کوردە. گەپترین جەژن خەلڵ

ئی جەژن گەورا وەرد گشت 
باوەڕەێل و ئەساتیر، وەل 

کار و زنەیی ئوو پەیوەندی 
کورد وەرد سەرزەمین خوەێ 
ێ، ئوو وەگەرد  و کشت و کالڵ

گشت هام پەیوەندییەێلەێ و 
هام ژیانییەێلەێ، بەس و پەیوەند 

بڕ و بتاوێ پەیدا کردگە.

دوکتــور قوتبه  دین ســادقى

و  بنچینــە  ســێ  ک  دپــووڕێ  یــە  ئــەڕا 

ــا و ســێ ال و وەجهــە دە  ریشــگ، ســێ مان

ــە  ــەڕاێ بکرێگ ــوردی ئ ــگ  ک ــام فەرهەن ن

دی.

و  ئەســاتیرییە  الگــە  یەکمەگــەێ- 

نــەورووز  جــەژن  پەڕازەمینییەگــەێ 

ــی  ــەورا، وە یارمەت ــودای گ ــە ک خ ئەوەس

شــەش  وە  ک  تــر  ئێــزەدێ  شــەش 

کریانــە،  گیــرەو  نــام  )مئشاســپەند(یش 

گشــت دنیــا دە شــەش چیــن خەڵقــان ئــوو 

ــژ و  ــن و گ ــاو و زەمی ــامن و ئ ــاێ ئاس دوم

گیــا و گیاندارەێلــە، )ئایم(یــش خەڵقــان 

ک چــوون شــاکارێ بــی دە رووژێ جیــاواز 

بــی  کەبیســە  ســاڵ  رووژ  ئاخریــن  ک 

ــش  ــی ک خوەیی ــەێ وا ب ــوو ل ــەێ ئ خەڵقان

ئاســوودەوە بــی و وەدی هاتــن ئایــم ک 

وەرد  خریــا  بــی  خڵقەت(ەگــە  )کەمــاڵ 

ئــەڕا  بــی  نوویــێ  رووژ  ک  نــەورووز 

رسۆشــت و ئایمیــش هــە وەێ بوونــەوە 

ــە  ــی یەکاگیریی ــا ئ ــەو رووژەوە وەراو ئی ل

گــرت. جەژنــەو 

دیــدار  وەخــت  و  وادەجــی  نــەورووز، 

چەمــەڕێ  ک  مردگەێلەســە  و  زینگەێلــە 

مانــگ  چــوون  زینگەێلــەن،  دیــدار 

ــام یەکــم مانــگ ســاڵەو  ــن، ک ن فەروەردی

مانــگ نــەورووزە، مانــگ )فــەرە وەهــەر(

لــە  پرشــنگەێلێگن  خوەیــان  ەێلــەس ک 

ئەهوورامــەزدا  زات  لــە  ک  نوورەێلــێ 

لــەش  نــام  چگنەســە  و  بینــە  جیــاوە 

ــا جــوور  خاکــی و هاتنەســە بــان زەمیــن ت

ژیــان  دریــژاێ  دە  ئێــزەد،  ســەربازەێل 

خوەیــان وەگــەرد ئەهریمــەن و نەزانــی 

و گەوجــی و تیەریکــی بجەنگــن، ئــی بیــر 

ــەر( ــەر وە ه ــی )ف ــە ک ئ ــاوەڕە هەس و ب

ەێلــە ســاڵێ یەکجــار وە زێــد و مــاڵ خاکــی 

ــار  ــە دی ــن و دیان ــەرەو دکیش ــان س خوەی

بنەماڵەێــل خوەیــان و چــەم خەیرێیــان هــا 

وەێیانــەو ک ئــی سەرکیشــییە دکەفێگــە 

نــەورووز. رووژ 

دە فەرهەنــگ کوردیاتــی رێچــە و رێشــتێ 

ــەک  ــد( ک دە ی ــاو عەی ــام )ن ــە وە ن هەس

رووژ وەرژە عەیــد نــەورووز و دوماجمــەێ 

ســاڵ، ویــر مردگەێلــەو دکــەن و دچنــە 

ســەر قەورەێلەیــان ک هــادەێ پەیوەندیــێ 

وەرد ئــی کوانەبیــڕگ و بــاوڕە بداشــتووبێ. 

بــان ســەربانەێلە ک  ئاگــر ئەوکــردن دە 

گشــت  و  کوردەێلــە  الێ  دە  هێامنیــش 

ــوو  ــەورووز ]ئ ــەو ن ــتییەێلە دە ش زەڕتوش

ــە  ــەو بیی ــەڕگ مت ــوڕ و خ ــر و ق ــر وەف ژێ

گــردەو  وە  نــەورووز،  دە  کوردەێلــە  و  

کــردن هێــزم و چــل و چووەێــل هشــک  

ئەڵهاتــگ و خەشــک و دڕگ، هــەم زەمیــن 

لــە دەروەســی پاکــەو کردنــە و ســڕینە 

هەمیــش وە گەرمــەو کــردن زار و زەمیــن، 

ــار  ــاوس و پڕب ــا دوارە ئ ــە ت ــادەێ کردن ئام

و بــەرەو بکــرێ مئجاییــش وە ئەوخســن 

ــە  ــڕ ل ــاڵێ پ ــین(، س ــت س ــفرەێ )هەف س

پیــت و بەرەکــەت و فرەوانــی ئــەڕا زار 

و زەمیــن خواســتنە ئــی ســفرە خســتنە 

و  نقــا  یەکجــوور  چۆچشــتێ  خــوەێ 

ــە  ــەڕا ی ــەێ ئ چوارشــەمە ســووری[ ئەوکەن

بییــە تــا ئــەرواێ مردگەێلــە رێ خــوەێ، 

خــاس بکەێگــە دی و دە نــام رووژنــای 

ــاس  ــاس خ ــە خ ــەێ ئاگرەگ ــووزە و رواڵ بڵ

روو و روومــەت قــاوم و کارەێلــەێ خــوەێ 

ــەم. ــێ وە چ ببین

دو- لــە دەوران کێشــەوەرزی تــا ئێســە 

نــەورووز ئــەڕا ئــەژداد کوردەێــل هەمیشــە 

مــاوەێ شــۆم کــردن و تــۆم خســن و وەرز 

دایــن زەمیــن و وەرزێــری بییــە و رســق 

دایــن زەمیــن وە واڵت دەو  و رووژیــن 

دە  رســقێ ک  کریاگــە،  بــەش  بەێنەێلــە 
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ــت  ــی حەاڵڵی ــە یەکرەک ــت ل ــا گش ــە ت بیی

یەکــری  دڵپاکییــەوە  وە  ئــوو  بخــوازن 

ــوو وەرد یــەک شــادی و  ــە ن بوەخشــن و ل

دووســی بکــەن و ژەنگاڵەێــل رووحــی و 

رەوانــی و دەرۆنــی خوەیــان پاکــەو بکــەن 

و دە کارناواڵەێــل شــادی کــردن نەورووزیێ 

میــران  میــر  )میرنــەورووزی/  جــووور 

کــوردی( بەشــداری بکــەن ک ئەوەێــش هــە 

کارنــاواڵ شــادیێ وە پەتــی و وە تەنیــا نییــە 

ئــوو  منایێشــتێگە دموکراتیــک و گشــتی 

میراتێــگ  جــوور  ســاڵە  هــزاران  یــە  ک 

خەڵــک  ویــرداری  نیشــانەێ  ک  بهــەرز 

کــوردە دە نــام کــوردەواری هــە گــوڕان 

ــل  ــەێ )میخائی ــوو وە قس ــگ ئ ــرا دکرێ ئج

ــەژداد  ــەپ رووس، ئ ــق گ ــن( موحەق باختی

کوردەێلــە وە ســنگ ئجــرا کــردن یــە، هــە 

لــە وەرینانــەو توانســتنە ئــەو حەقەێلــە ک 

ــەو  ــتە دیاریی ــی منایێش ــە دە ئ ــا کریان پاس

بکــەن ئــوو ئــەو قســەێلە ک نەکریانــە، 

ــگا  ــام کوومەڵ ــە ک دە ن ــەو رخنەگرییەێل ئ

نەوێرســتگە  کــەس  بــازار  و  کۆچــە  و 

ــردواری  ــرد و گ بویشــێگەیان، گشــتێ وە گ

واژا و وازاوە بکــەن و جاڕێیــان بکیشــن 

مئجــا وە شــێوەێ مەدەنیێــگ هێــڕش و 

هەاڵماتــێ بیــارن وە بنچینەێــل ســتەم و 

نابەرامبــەری دە هــەر شــوون و الیێــگ.

کوردەێلــە  لــە  فرەیێــگ  بــڕ  هێامنیــش 

ــان  ــراق، خوەی ــە و ع ــووریە و تورکی دە س

)کاوەی  میرات ئەڵگــر  چــۆ  و  رووڵــە  وە 

و  شــووڕش  ئــوو  دناســن  ئاســنگەر( 

پیرووزیــەێ کاوە ئەڵــە دژمــن داگیرکــەر 

واڵت ]و زاڕووکوش و ژینووســایدکەرێیان[، 

دزاننــەێ.  نــەورووز  رووژ  دە 

وەێ خاتــرە نــەورووز وە پیــرووز و مبــارگ 

خــوەێ  یە یــش  دناســن ک   تــەوەڕک  و 

هــە  نــەورووز  ک  یــە  وە  هشــارەیێگە 

رووژە  دەێ  ک  نییــە  ســادەیێگ  جــەژن 

بویشــیمن وەرزێ بچــووگ و ســاڵێ تــر 

وە  نــەورووز  باوجــی  ئــوو  بیاێگــەوە 

ــە  ــن ک ل ــان دزان ــەڕا خوەی ــەمبوڵێگ ئ س

و  هێــڵ  ژێــر  لــە  رووژێــگ  ئی جــوورە 

ــوڕان وە  ــێ ک گ ــایدەێل و قارەێل ژینووس

ســەرێیان هاتگــە رزگار و خاڵســێیان دکــەێ 

ئــوو وەێ خاترەســە ک نــەورووز دە الیــان 

هــە ئیڤنێــگ فەرهەنگــی و هونــەری و 

گشــتی نییــە و هەمیشــە بــار سیاســی و 

داشــتگە  هووزایەتییــش  و  کومەاڵیەتــی 

ــێگ  ــەێ شوناس ــە وە وێن ــوو ه ــرێ ئ و دی

کوردایەتــی ئــەڕا خوەیــان بــاوڕ وەێ دیرن.

ئێســە وەێ شــکارییەوە ئەوڕەســیمن ک 

ــار  ــە ب ــی هەمگ ــوردی ئ ــەورووز ک ــەڕا ن ئ

کومەاڵیەتــی،  رسۆشــتی،  فەرهەنگــی، 

ــرێ  ــی دی ــی و سیاس ــی و شۆناس هووزایەت

لــەێ  ک  بویشــیمن  دتوانیمــن  ئــوو 

ــاری  چەمسارەوەســە ک وە راز و رەمــز پای

و گشــتی بییــن جــەژن نــەورووز دە الێ 

هــەر کوردێــگ پــەی دبەیمــن.

نزاســە لــە ئێــزد و خــودای دادار تــا جــوور 

هەفت ســین،  ســفرەێ  ســەر  ســەوزەێ 

دە  بخــەێ  گوڵەجــاڕی  و  ســەورەاڵنی 

ــان و  ــن و ن ــەوزەو ب ــە س واڵت و گەمنەێل

بکــرێ. زیاتــڕەو  خواردەمەنــی 

یەکاگرتــن  جــی  هــە  نــەورووز   - ســە 

دیــن و نــان نییــە و هــادەێ گرینگریــن 

و  هامشــوویەری  بــەش  کارکردەگــەێ 

یــە  ببــێ.  ئێجتامعییەگــەێ  کارکــردە 

ک  واڵت  ویــر  دخەێگــە  ک  نــەورووز 

خــوەێ جــوور ئەڵگەردیــان وە دەورانێگــە 

ــەدەس  ــاگ و موق ــەوەڕک کری ــی و ت ئەزەڵ

ئــوو ئــەڕا یەســە ک هــە لــە جارانــەو، ئــی 

جەژنــە دەســپێچگانێ بییــە ئــەڕا یەکاگرتــن 

ــت  ــانی گش ــتی و هامس ــی و ئاش و هامدڵ

ــە  ــت واڵتوەندەێلەگ ــەل و گش ــووز و گ ه

لــە ژار و هــەژار گرتگــە تــا وە دەوڵەمــەن 

ئــوو هەمجــا پــەت و دەرفــەت گەپــێ 

ــل  کارە گەوراگــەێ بنیاتەی
یەســە  هــەر  ئەدەبــی 
ــردەو  ــازی( و گ )موخاتەب س
و  دەور  دە  ئەوانــە  کــردن 
گــرد یەکتــری، چــوون یــە 
نویســەر  ک  موخاتەبــە 
ک  زەوق  ســەر  دیارێگــە 
چشــتێ بنووســنێ، منیــش 
دە  خوەشــییم 

ڵ
دل تەنیــا 

ــەش  ــی ک ب ــە ب ــی کارە ی ئ
ئــی کارە  خــوەم توانســتم 

بکــەم..
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ص راســه  مــه ردم ئــی ده ورانــه  هانه  شــوون  

ئابدەیــت بییــن ئــوو هــادەێ لــەێ وا بیــژن  

ــی زوان و  ــاو ئ ــه    ن ــرە  ل ــان ف ک نیازه ێلەی

ــیاری  ــێ پرس ــرێ وه ل ــه  وەدی ناک فه رهه نگ

ئیمــە یەســە ک ئایــا ته نیــا هــە كــورد 

ــكات؟ و  ــی ب ــوەێ قوربان ــاران خ ــه د  ج بای

ــێ؟ ــی مبێن ــه رزه خ بێ هوویه ت ــاو ب ــه  ن ل

ک  ئنســانه یلێگن  مئڕووژمــان،  نه وه ێــل 

و  فه رهه نــگ  وه   بێ بــاوه ڕی  نــاو  لــه  

ــن  ــی ئەژیی ــی و بووم ــل زێدەک كه ڵتوورەێ

ئــوو بیــر لــە زیانەێــل بێ زوانــی بڕینــە 

ناكــه ن و   تاریــخ خوه یــان  ئــه ڕا   و كارێ 

ــه   ــا ل ــان ته نی ــاڵ ئاره زووه ێلەی ــوار و م دی

ــاڵ  ــران، وه  خه شــت خه ی ــای بغەی ــاو دنی ن

ــای  ــاوان و خەت ــه  ت ــی ی ــە راس ــازن! ل ئەس

ــه ؟ كێی

بــان  نیشتگەســه   نــوو،  نه ورووزێــگ 

كورده مــاڵ،    نــاو  دە  و  كوانــه   ســاڵێگ 

میرات ئەڵگــر  بینەســە  واڵتوه نده ێلــە 

و  هاونشــین  هــاوده م،  سه رســپەرده،  و  

ک  ناســنامه گه  ێ  جه ژنــێ  هاوســه فه ر 

ــوو زوان و   ــر ئ ــە وە ئاگ ــە کریاگ ــا ه ته نی

كریاگــه  .   فه رامــووش  کــوردی  كه لتــوور 

ئنســان  ملیــۆن  چه نــد  چــاو  وه ر  لــه  

كــورد،   رووژانــه  فــره  وشــه ێ ســاق و  

ــه   ــل بێگان ــی زوانه ێ ــه  قوربان ــه ن ئه بن ره س

ئــی  تــا  نییــە  کەســێگیش  وەداخــەو  و 

پرســیاری دەردناکــە بپرســێ ئــه ڕا ؟ كه ســێ 

نییــە شــین و شــیوه ن ئــەڕا داڕووخیــان ئــی 

هەمگــە میــرات مەعنــەوی و میژووییــە 

و به ش خوریــاگ بژیه یمــن  و شــانازی وه  

بكه یمــن. بیگانــه   زوانه ێــل 

چه واشــه ی یــه  ك چــه ن جــار دژمنه ێلــامن 

یــە  فره جــار،  كردنــه ،    ژینووســایدمان 

ــاید  ــتێ ژینووس ــوه ێ چۆچش ــوردە ک خ ك

ــه كا. خــوه ێ ئ

تــا زمســان نه چــوو وهــار شــوونێ ناگــرێ.  

ــە  ــه  قارەمان ــر  ل ــن فێش ــه  میلله تێگیم ئیم

الی  وە  هووشــامن  بایــه د  مردگه یلەمــان 

ــێ.   ــه  بب ــی ده وران ــەێ ئ ــە زینگه یل قارەمان

ئــه و  ئــه و زینگه یلــه  ك  كه مــن وه لــێ 

خــودا هــا لــه  پشــتیان ك لــه  زوان داڵگییــان  

ئه وڕه ســێ. 

كــه س  نازانــێ  لــه  ســاڵ نــوو كــوردی، 

بــوون  وه    ك  كه ســن   چــه ن  ئه وانــه  

ئەبــن   سه رمه ســت  ئومیــد   خــوه ش 

وه لــێ بایــه د رووژێــگ ئــه ڕا ئــی قارەمانــە 

شــوون گومە  ســه ربازه یل  و  زینگه یلــە 

ــه ڕا  ــه تێگ  ئ ــوور فورس ــن ج ــاری بكه یم دی

نــاو   دە  ك   كه ســه یله   لــه و  قه درزانــی 

هاوزوانه ێلــێ خەریوپــه رەس  وه  تیشــگ 

ــاد دە  ــەێ فه ره ــە وێن ــن ه ــق و ئاوی عش

بــان كێــوه ی بیســتوون  نــاو كــورد تاشــن وە 

تێشــە و تــا ئێســە نه هیشــتنه  ک ترۆســکەێ 

ئــی فه رهه نــگ و ناســنامه  گەێ   وجــاخ  

ــرێ. ــووش بک ــڕ و خام ــه رد و س س

وه هــار، همیــر و خوه شــیێگ نــازار هــا  

ــێ زوان و  ــه ت ب ــای سیاس ــێ و هه ن باوه ش

ئەتوانــێ گشــتامن   ئــه كا،  بێ هوویه متــان 

له بــان    ســفره ی ره نگیــن   خــوه ێ گــرده و 

بــكات.  كــورد بییــن شۆناســێگه   ك وه  

ئاڵشــتەو  وه رزه ێلەگــە  چگــن  و  هاتــن 

ــە زوان  ــووش، ه ــار كوردی پ ــه  وه ــێ. ل ناب

داڵگــی ئەبێگــە هنــاس برایه تــی. فێشــر 

لــه  ئەیانــه ش، نــه ورووز  ئەبێگــە پــەت 

ببیمــن  هاوســه فه ر  تــا    ده رفه تێــگ  و 

و  تاریــخ  و  فه رهه نــگ  ئه وانــه  ك   وه ل 

ــووار و   ــوو و ن ــان ن ــورد ئه ڕام ــوور ك كه ڵت

ــه ن. ــازه وە ئەك ت

ــکا؟  ب

بوونه ێلــێ   وە  ک  هەســە  وه خته یلێــگ 

جــوور رووژ جەهانــی ژن، رووژ جەهانــی 

زاڕوو و ... ،   نویســه رەێل و رووشنبیره ێلێ 

فرەیێــگ دیریمــن ک دە سەرڕێشــتەێلێ 

تــر قارەمانــن باوجــی لــه  بــاوه ت ناســنامه  

كزئه ڵهاتــگ  زوان   و  فه رهه نــگ  و 

داڵگــی هیــچ )كاوه ی ئاســنگه رێگ(  دژ 

ئــااڵی  فه رهه نگ کــوژ،  زەحاكه ێــل  وه  

ئه ڵنەگرتگــه . شــووڕش 

تــا  نییــه   شــه رمه زاری  بییــن   كــورد 

و  ئه ڵگریمــن  تــر  میلله تێــگ  ناســنامه ی 

خوەمــان. مــل  بنیمنــە 

ئــی  بــان  نه هاتیمنــه   بێ هوویــه ت  وه  

دنیــا تــا له یــه و دومایــش وە بێ  شــوناس 

رووژێـگ 
ئه را زینگه ێلمان

 كوردی، 
ڵ
ده ێ وه هار نووه   و ده  شوون زیاتر له  2720 سا�

مه ردمه گەمانه  بینه سه   په یڕۆو بیر و باوڕێ ك  ئێژێ: 
كار فه رهه نگی  هیچ فایده یێگ  نەدیرێ، و له ێ دنیاێ 

شت بییه ، زوان كوردی هیچ ئایینده یه گ نەدیرێ!  ره نج   ئالڵ
سووزه ێل ئی  زوانه   رەنجەڕوو ئەمینێ و باسه یل تاریخ ئی  دلڵ

گه یێگ وەدی ناکا!! میلله ته   هیچ مه نزلڵ

گـوڵ ســوو

ێگ كوانــه    نه ورووزێــگ نــوو، نیشتگەســه  بــان ســالڵ

بینەســە  توه نده ێلــە  و�ڵ    ،
ڵ
كورده مــال نــاو  دە  و 

گــر و  سه رســپەرده، هــاوده م، هاونشــین  میرات ئەلڵ

ــە  ــا ه ــنامه گه  ێ ته نی ــێ ک  ناس و هاوســه فه ر جه ژن

ئــوو زوان و  كه لتــوور کــوردی  ئاگــر  کریاگــە وە 

فه رامــووش كریاگــه  .  لــه  وه ر چــاو چه نــد ملیــۆن 

ئنســان كورد،   رووژانه  فره  وشــه ێ ســاق و  ره ســه ن 

وەداخــەو  و  بێگانــه   زوانه ێــل  قوربانــی  ئه بنــه  

دەردناکــە  پرســیاری  ئــی  تــا  نییــە  کەســێگیش 

بپرســێ ئــه ڕا ؟
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گــوڵ ســوو

گلــەو خــواردن  وە ســەر بــڕێ کارەێــل هیچ 

دەســپێچگان و بەهانەجووریێــگ ناخــوازێ 

ئــوو وەگــەرەک نییــە ک کەســێ ول خــوەێ 

بــکا لــەێ ال و لەو ال بدەێگ ئــەڵ دەر هەر 

دەرانــە و باڵڵکــێ و بووچگــە خوەێیــەو 

بکــەێ یــا گــوم خــوەێ و هوویــەت خــوەێ 

ــەێ و  ــەن ئەڵ ــر بک ــر وی ــڕێ ت ــا ب ــەێ ت بک

ــرێ، هەمجــا ناخــوازێ کەســێ خــوەێ  ببی

بدەێگــە وەر کوشــت و بخەێگــە وەڵوەڵەێ 

ــر  ــا وی ــنێ ت ــکەم واڵت ئەوبڕەس زوان بەش

بکــەن وە زوان داڵگــی ئــەوی و وە زوان 

داڵگــی خــوەێ بچڕنــەێ وە.

نەکەفــن وە وەر چــەم ســتەمە، نــوای قســە 

ســتەمە،  گرتــن  داڵگــی  زوان  وە  کــردن 

ــر  دوچاوەکــی ســتەمە و فــرە چشــتەێلێ ت

ــم.  ــە کوشــن ئای ــن ل ــر نیی ــەێ وا ک کەم ل

دەێ  ک  ســتەمەێلە  ئــەو  ک  وەڕاســی 

کشــوەره   کریاگــە ئێقــەرە جووراجــوورن و 

جیــاواز ک دەســەوەنی کردنێیــان ســەختە. 

ســتەمدیدەێلەێ  زیانــەگان  وەداخــەوە 

گەردیان وە 
ڵ
ئەل

سەر فەیلیاتی، 
دەسپێچێگ 
ناخوازێ

عه لــى حســێن فه یلى

ــە  ــە قس ــرن ک بیان ــە، زوان نەدی ــی واڵت ئ

نەدیــرن  بــووێ  بژنــەورن و رەنــگ و  و 

ــان  ــە ب ــەش بینەس ــە داب ــرن و چۆن ک ببی

ســەر ژن و پیــاگ ئــوو نابــێ ک جنســیەتی 

ــەو  ــە پەخش ــوو چۆن ــەو ئ ــە پێیان بنووڕیت

واڵتوەنــدە  گشــت  ســەر  مــل  دە  بینــە 

عراقییەێلــە ک ناکــرێ بێــژی ک الییندارەێل 

کام ئاییــن و مەزهــەب یــا کام کەمهــووز لە 

ــان دەرکردگــە و ســتەمێ  کامیــن هــووز گی

ــە. ــوەێ نەدیی ــاو خ وە چ

زێــد  و  شــوون  لــە  ک  هووزەێلــە  ئــەو 

هەرچــەن  نەبینــە  ئــاوارەوە  خوەیــان 

وەزێیــان لــە جاجیــواز کریاگەێلــە و کــووچ 

دریاگەێلــە خاســر بییــە باوجــی ئــی چــەن 

قەێڕانەێــل  تــووش  عــراق  ک  ســاڵە  دە 

گشــتی و واڵتگیــرێ جــوور بــێ  کەهروبایــی 

ــان  ــاوی هــات ئەوانیــش ئێقــە زێی ــێ  ئ و ب

دیــن ک دی جیێــگ ئــەڕا ژنەفــن دەرد 

ک  ئەوانــەێ  دوورەواڵتــی  و  بێ ماڵــی 

لــە زێــد و ماواێلــەێ خوەیــان وە زوور 

ــت  ــێ وەخ ــە و دی کەس ــە نەماگ کووچیان

نــاکا  بخاتــە بیــر واڵت ک ئــەو میــژووە 

خــوەێ جــوور ناســنامە و هوویەتێگــە ئــەڕا 

ســتەمدیدەێلەێ ئــی واڵتــە.

ئــی وەز و وەزیاتــە ک هایمنــە تــێ لــە 

گشــت وەختێــگ فێشــر ئەخاتــە بیرمــان ک 

کــورد فەیلــی، بایــەدە فرەتــر لــە هەمیشــە 

و بــەردەوام چاالکــی بــکا ئــوو وە هــەر 

ــاردن  ــێ چ وە هــەواڵ  ن جــوورێ ک ئەتوان

ــگ  ــەر بابەتێ ــانن و چ وە  ه و خەوەرڕەس

و چ وە نووســانن ئــەو کارەســاتەێلە ک وە 

ســەرێیان هاتگــە، واڵت لــە جــاران خــوەێ 

ئەوبڕەســنێ تــا واڵت بنووڕنــە حــاڵ ئێســە 

ــراق،  ــە ع ــێ ل ــدەن بەش خوازی ــووش ب و گ

ــەک عراقــی فرەســتەمدیدە. جــوور ی

وتنــە ک ئەوڕەســانن رزگاری ئەیــەرێ و 

ــە نەناســی دەرارێگــە  ــن خەڵکــێ ل راگەیان

دەر و نجاتــێ ئــەدا. هاتــێ دروو نەبــێ 

ئەگــەر بیژیمــن ک کــەس چەنــە کــورد 

ــی  ــورد فەیل ــە ک ــەدر ل ــوەێ، غ ــی خ فەیل

ــانن  ــەوە  ره س ــان ی ــاکا وە ب ــە و ن نەکردگ

ــل  ــە م ــەدر ل ــە غ ــا ه ــش پەس و راگەیاننی

ئــی کەمهــووزە ئــەکا چــوون ک دە کار 

ــورد  ــەو چشــتەێلێ ک هــن ک ــدن ئ راگەیان

پــێ  وە  پەیوەندیێــگ  یــا  بیــن  فەیلــی 

ــان نــووەو کــردن  داشــن هــە کەمێــگ لەی

دوجــارەکاری  هــە  و  دییــە  خــوەێ  وە 

کریاگــە و هــە لــەێ ال وەرەو ئــەو ال چگــە 

و همیشــە هــە خەریــک  وەرەو دومــا 

ــە. ــن بین چگ

ــار  ــەڕا وە ژم ــەوان ئ ــاوە، ئ ــاوە و م دەێ ن

و  ژیــان  خوەیــان،  هــاوردن  هســاو  و 

ئارزووەێلــە و باوەتەێــل فەیلییــەگان نانــە 

ال ئــوو ئەپــووڕێ ئەگــەر بیژیمــن فــرە لــە 

حوکوومــەت و دەســهەاڵتدارەێلە و بنگــە و 

ــت  ــە و گش ــەزراوە و پەیوەندی دارەێل دام

ئەوانــەێ ک کــەس و دەس دیــرن ئــەڕا 

وە  ئەنیشــت  و  فگــر  دە  خوەیــان، هــە 

ــن ئیجــوورە  ــر هــاوردن و وەر چــاو گرت بی

ــان  ــن و منای ــەر مەێ ــن و ئ ــتەێلێ نیی چش

ــگ  ــەو کردنێ ــە مل ــە ل ــە چەن ــگ ه نەکرێ

و ئێقــەرە ک بوخــت کەم وکوڵــی کــردن 

وژدانێیــان  کەســێ  و  نــەدرێ  پێیــان  وە 

ــێ  ــچ هەواڵ ــەو، هی ــگ و نەجوولێگ نەکلێ

و  بێ کــە س  ئایمەێــل  ئایــا  ک  ناپرســن 

ــە؟  ــان ماگ ــێ ئەڕای ــان و زنەی ــێ دەس ژی ب

ــە؟ ــرەو بریان ــە بی ــا ل ی

ک  یەســە  گرفتەگــە  و  گیــر  وەڕاســی 

ســـتەمدیدەێلەێ ئـــی واڵتـــە، زوان نەدیـــرن ک 
بیانە قســـە و بژنـــەورن و رەنگ و بـــووێ نەدیرن 
ک ببینـــرن و چۆنـــە دابەش بینەســـە بان ســـەر 
ژن و پیـــاگ ئـــوو نابـــێ ک جنســـیەتی بنووڕیتە 
پێیانـــەو ئوو چۆنە پەخشـــەو بینە دە مل ســـەر 
گشـــت واڵتوەنـــدە عراقییەێلـــە ک ناکـــرێ بێـــژی 
ک الییندارەێـــل کام ئاییـــن و مەزهـــەب یـــا کام 
کەمهـــووز لـــە کامیـــن هـــووز گیـــان دەرکردگە و 

ســـتەمێ وە چـــاو خـــوەێ نەدییە.
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ســتەمدیدەێلە خوەیــان بایــەد وریــا بــن و 

ــدن  ــا  و راگەیان ــەن ک  میدی ــرەو نەب ــە بی ل

خــوەێ ئەمنێگــە شمشــێرێ ک وە هــەر دو 

الیــەو ســەر ئەبــڕێ جــوورێ ک هەرچــەن 

گوڕەوگــوڕ،  پەیوەندیێــگ  وە  الوە  لــەێ 

ــی  ــرد باوج ــەو ک ــەرەگان کەم ــۆڕان روب گ

ــەگان وە شــێوەیێگ  ــر و گرفت ــەو الوە گی ل

ــرد. ــۆزەو ک گەوراترئاڵ

ــان حوکوومــەت بەعــس ســەدامی ئــی  رمی

وازەو  خەڵکەگــە  وەراوەر  وە  دەروەچــە 

ــە  ــی ل ــچ ترس ــێ هی ــن وە ب ــرد ک بتوان ک

دمووکراســی  و  ئــازادی  بــاس  مەترســی، 

لــەێ وا  ئارمانجەێلــێ  و  فدراڵیســم  و 

ــردن شــێوەێ  بکــەن، هــەر چــەن وە کار ب

نەگونجیــاگ و نەخاســێ لــە راگەیانــدن ک 

ــا بــردن دەســهەاڵتداره ێلە وە  ــر پەن وە خات

ــوورە ک  ــت وەوج ــی نەهیش ــدن ب راگەیان

خــاس و ڕاس بــی، بڵــووزەێ ئومیــدەگان 

ــردن  ــاوەدان ک ــل ئ ــە و پڕۆژەێ و همیرەێل

ــوژان. ــان و ک خەف

دە عــراق ســەردەم ئیمــە، تەقــەال و هــەوڵ 

ــەگان بتوانــن  ــا فەیلیی فرەتــرێ ئەخــوازێ ت

ــنامەئی  ــەت ناس ــوناس و هووی ــاف و ش م

خوەیــان وە واڵت و دە گشــت کشــوەر 

ــوەرە و دە  ــی کش ــوون ک دە ئ ــنن چ بناس

ــتێ  ــکار گش ــات و ئەف ــن و زەێنی ــاو زەێ ن

و  پــەت  ئــەو  هێــامن  واڵتوەندەێلەگــە، 

دەرفەتــە نەدریاگــە وە گشــت ک ئیجــوورە 

دە بــان ئەو ســتەمەێلە ک شــوناس ئێســەێ 

ــەوان  ــی ئ ــەت تاریخ ــوو هووی ــێ ئ خەڵک

پاســا کردگــە وە رووناکییــەو ئاشــکرا بکــرن 

ئــوو بایــەدە لــە بیرمــان نەچــێ دە واڵتــێ 

ــووزانن  ــەڕا س ــرێ ئ ــر ئەوک ــامن ئاگ ک هێ

خەڵکەێلــەی  مــاف  ک  بەڵگەنامەێلــێ 

و  حــەق  و  ئــەکا  دیارییــەو  خــوەێ 

حەقــدار نــادرێ و کەســێ گــووش نــادا وە 

حەقخوازی مانــا، چــاوەڕێ ئــەو پەێامنەێلــە 

ک هــە دە قســە مانــە و چۆچشــتێ دەم و 

دروو هســاو ئەبــن یــا هــە دە بــان قاقــەز 

ــە ماگەســەیان و  ــە و میدیاێل و رووژنامەێل

کــردە و کارێ وە شــوونێیان نییــە و نایــەێ، 

هەنەکیێگــە تیــەڵ و دڵبەســینێگە بێهــوودە 

ــە. ــێ نیی ــتێ دە بن و چش

راگەیانــن  میدیــاو  ئەوەســە؛   پرســیارگە 

فەیلییــەگان ئەتوانــێ نــوای چــە بگــرێ؟

ئەگــەر بخوازیمــن جــواوێ بــن و بنچینەدار 

بکەیمنــە دی ئــەڕا ئــی پرســیارە بایــەد 

ــەگە ک  ــەر سەرباس ــە س دوارە ئەڵگەردیمن

ــچ کەســێ  ــێ کردیمــن ک هی هشــارە وە پ

ــوەێ  ــە خ ــوەێ ل ــی، خ ــورد فەیل ــەن ک چ

غــەرد نەکردگــە و نــاکا، ئــەڕا؟ ئــەڕا یــە 

ک  زوان  فەیلــی،  کــورد  وەختــێ  تــا  ک 

دیاری تریــن چشــت دە هوویــەت هــەر 

خەڵــک و هووزێگــە وە وەر چــاوێ نایــا 

ــر  ــتەمە ک وە خات ــەو س ــوون ئ ــوو دە ش ئ

ــس  ــە و بای ــی کریاگ ــورد فەیل ــب ک تەعری

بگــوڕدرێ وە  ئــەوان زوانێیــان  بییــە ک 

ــر  ــن و بەدت ــوو ئێســەیش ناتوان عــەراوی ئ

ــەێ و ئەڵگــەردن  ــەوە ناخــوازن بلڕنن ــە ئ ل

ــە  ــوو ه ــان ئ ــی خوەی ــەر زوان باوان وە س

نازانــن و هــە ئەونەڕەســین ک زوان چەنــێ 

گرینگــە ئــەڕا زینــگ مایــن نــاو کــورد 

پەیجــووری  نانــووڕن وە  فەیلــی و هــە 

کــردن مافەێــل ک گشــتێ وەیــەکا دیرنــەێ 

پەشــێویایی  دە  چــامن  وەداخــەوە  و 

سیاســی و مەدەنیێــگ دامانــە و دەرمەنە و 

تــەرف و تــوون ئەمنــێ دەسشــووردنە لــەو 

ــیەگەیان  ــنامەیان و جنس ــتەێلە ک ناس چش

شــوونێگ  ئەبنــە  و  ئــەدەن  پــێ  وە 

ئــەڕا پــەالم و پەنــا گرتــن و ئارامێشــت 

ــڕ  ــەنگەرێگ ب ــوور س ــەوان و ج ــتی ئ گش

و بتــاو نــوای بێ ڕیــزی کــردن بغەیــران 

بتاوتــر  وە  ئــوو  ئەگــرێ  ســتەمکاران  و 

بزمارێیــان ئەکوتــێ دە نــاو ســەرزەمین 

باوانــی خوەیــان، عــراق گــەورا، دی وە چــە 

ــاردەمردگە  ــە س ــی خەڵک ــن ک ئ ئەخوازیم

ــەڕا  ــان بزانــێ ک چەنــێ ئ ــکا؟ ی گەرمــەو ب

ئــی چشــتەێلە ک ولێیــان کردگــە تــا ولــەو 

بــن، هەوەجــەێ کەفتگــە وە راگه یانــن؟

ــەێ ول  ــوورە کارێ وە قس ــەوە ئیج وەداخ

و شــوونگیرییەێل تاکمەکەســی ناڕەســێ وە 

رەســەت و ئیچۆنــە باوەتێــگ دەســخیرەت 

دە  گشــتیێ  دەســمەێت  و  هێمــەت  و 

نــاو کــورد فەیلــی خــوەێ ئەخــوازێ تــا 

و  تــەاڵوکاری  و  خوازیــاری  ســەرەتا  لــە 

خەڵکــە  ئــی  گشــتی  مەتاڵودارییەێلــەێ 

بــکا مئجــا رێکارەێــل  دیارییــەو  خــوەێ 

و  گشــتی  داینەێــل  هــەوڵ  و  تەقــەال 

ئــەڕا  بــەردوام  و  مەدەنــی  چاالکییەێــل 

رەســین وە پێیــان.

هیــوادارم ک ئــی ئاگادارییــە وەێ  زووەێلــە 

وەێ خەڵکــە ســتەمدیدە بــدرێ چــوون ک 

ــە گشــتێ فرەتــر  کــورد فەیلــی، وەڕاســی ل

دەێــن و دەێیــەت دیــرێ دە مــل عــراق 

فرەتــر  گشــتێ  لــە  هێامنیــش  و  نــووی 

ــەم  ــوون و ه ــەم دە قان ــە ه ــەش ماگ بێ ب

دە ئجــرای قانــوون و دەســهەاڵتداری دە 

چ  حزبــەگان،  و  پارملــان  و  حوکوومــەت 

ــوردی. عراقــی و چ ک

وتنە ک ئەوڕەســـانن رزگاری ئەیـــەرێ و راگەیانن 
خەڵکێ لە نەناســـی دەرارێگە دەر و نجاتێ ئەدا. 
هاتـــێ دروو نەبێ ئەگـــەر بیژیمن ک کەس چەنە 
کـــورد فەیلـــی خـــوەێ، غەدر لـــە کـــورد فەیلی 
نەکردگـــە و ناکا وە بان یەوە راگەیاننیش پەســـا 

هـــە غەدر لە مـــل ئی کەمهـــووزە ئەکا 
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کــڕ داوو، 
لە کوو هاتگە؟

 رودوس فەیلــى )مســتەفا بەیگــى(

بڕێ لە موحەققەێلە وتنە ک ئێزەدی و یارسان و كاکەئی 
و ئەهلڵ هەق و ئاتەش بەگی، گشتێ دین و ئائینەێل 

کوردیین ک ریشگ دە دریژاێ میژوو و  دوفێشتر دین 
ئێرانی-کوردی »مانەوی« ک هن »مانی« پەیامبر کوردی-

ئێرانییە دیرن ک دۆماێ هاتن زەرتووشت و یەهوودی و 
م دە فرە جییەێل کوردەواری، 

ڵ
مەسیحی و ئمجا  دین ئس�

م داگە باوجی 
ڵ

شوونەی خوەێ وە زەرتوشتی و ئمجا ئس�
وە بان  یەوە هێمان قەیرێ لە چشتەێلەێ دە  نام 

مانەێل کورد، هە وەو جوورە مانەسەو.
ڵ
بسەل

کــڕ  داوو/  )کــڕ  چشــتەێلە  لــەو  یەکــێ 

داویــت(ە. کــڕ  داوت/ 

هەرچــەن ک وە خاتــر یــە بــڕێ وە راس 

یــا وە دروو  ئــی داوو کــوردە وەرد )داوود 

یەکــێ  وە  یەهــوود  پەیامبــەر  نەبــی( 

ئیجــوورە  ئــەر  دبــێ  باوجــی  دزاننــەێ 

هام پووشــانی  گەی گەیــێ  چشــتێگیش، 

داشــتگە هــن هاتــن دیــن  یەهــوود وە 

یەکجــوور  ک  بزانیمــەێ  کوردەێــل  نــام 

نــە  بییــە  فەرهەنگیــێ  ویــەر  و  ئــاڵ 

چشــت ریشــگدار و ســەقامدارێگ دە نــام 

ــن  ــڕ ســڵێامن ب ــەوە )ک ــێ ژە ئ ــل. ب کوردەێ

ــل  ــام کوردەێ ــێ  دە ن ــش کەم تا کوت داوت(ی

ــە  ــەیش ل ــاوە و ئێس ــە ب ــامن ه ــیعە هێ ش

تاکمەکەســێ دژنەویمــن ک )کــڕ عەلــی( و 

)کــڕ عەباس(یــش دە نــام کوردەێــل شــیعە 

و ئەهــڵ هەقیــش دویــرێ ک ئەڵگــەردێ 

وە حــەزرەت عەلــی و حــەرزەت عەبــاس، 

ــن. ــی نیی ــورد وە تایبەت ــن ک ه

 

داوو کێ بییە؟

داوو، لــە گەوراێــل مانــەوی و یارســان بییــە 

ــی  ــش ب ــتوورەیێگێ کوردیی ــادەێ ئس ک ه

ئــەڵ دەم  دەم  و  وە ســینگ  ســینگ  ک 

ــە. ــییە وە ئیم رەس

وتنــە ک داوو، ئەســپ کاوێ داشــتگە ک 

بییــە  کەم ڕەنــگ  ئاســامنی  کاو  و  بــازگ 

هــەر  ک  جــوورێ  بییــە  تێژپــا  فــرە  و 

وەختــێ وە هــەر جیــێ ک خواســتگە، گــز 

ئەڵوەســییە و زۆزۆ چگــە و وەێ خاتــرە 

نامگیــرەو  )ســەرگەرم(یش  و  )هــاز(  وە 

ــەر  ــێ دە ه ــەر کەس ــوورێ ک ه ــە، ج بیی

ــڕێ وەێ و  ــوونێ بچ ــەر ش ــت و دە ه ئەی

ــێ و  ــێ وە دای ــوازێ، دڕەس ــەێ بخ ــا ل هان

یەکجوورەێلــێ الزەمانــی و المەکانــی دیرێ 

ک عرفەێلــە دومــاێ ئــەوان ئــەڕا پیــر و 

باوەێلــەێ خوەیــان وە میراتــی بردنەســەێ، 

چشــتێ جــوور مــوو ئەڵکزانــن و حــازر 

بییــن ئســتوورەێل نــام مەتەڵەێلەگــە.

ئــی مەتــەرەق بییــن و حــازر بیینــە دماجار، 

ــام شــیعە و  ــە هاوردنه ســەێ وە ن کوردەێل

کردنەســەێ مــل حــەزرەت عەباســیش.
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ــوردی(  ــیاوە ک ــا س ــە ک داوو، )مووس  وتن

ــوار( و  ــەێ )کاو س ــە و  النامەێل ــێ بیی نام

ــە. ــوت( بین )ئی

ســەهاک  )ســوڵتان  یارەێــل  لــە  ئــەوی 

بییــە. کــوردی(  بەرزەنجــەێ 

ئــەو رێبــەر دیــن یارییــە، دە ســەدەێ 

هەفتــم و بــڕێ وتنــە دە ســەدەێ هەشــتم 

کووچــی ژیاگــە و یەکــێ لــە فرێشــتەێل 

هەفتوانــەێ یارســانی بییــە.

وەختــێ  ک  وتنــە  یارســانییەێلە 

داڵــگ ســوڵتان زگــێ پــڕ بییــە، هــووز 

خەســۆرانەگەێ بوخــت وەێ كردنــە ک یــە 

خــۆ شــووەگەێ کوێخاپیرێگــە و تۆم بــڕ 

کردگــە ئەنــی یەمە لــە کامــاوە زاڕوودارەو 

بییــە؟ داڵگــێ دە جواوێیــان وتگــە ک م 

ــو هاتگــە و  ــە خەێ ــوورێ ل ــم و ن پاک دامان

ــە و  ــڕ کردگ ــم پ ــم و زگ ــام دەم چگەســە ن

ئــی زاڕووە ئێســە نوورانەســە و ئەڵیمەت و 

بڵیمەتێگــە، نــە ئایمــێ هــە لــەێ وا و جــوور 

گشــت، مئجــا پاملەیــش بییــە و وتگــە ئــەڕا 

ــامن هــە  ــن راس دویشــم م هێ ــە ک بزان ی

بێ ســیرەتیێگیش  و  بێ گونــام  و  باکــرەم 

ــە. نەکردم

نەکردنــەو  بــاوڕ  قاومەێلــەێ  ک  وتنــە 

هــە بوختانبــارێ کردنــە و خواســتنە ک 

زاڕووەگــەێ لــە بارێیــەو ببەن و بکوشــنەێ 

ک جگــە جگــە ئــەورێ دیاێگــە خــوار و نف 

دنێگــە زەمیــن و ئــەو گــوڵ جییــە لــە واڵت 

بەرزەنجــە دگرێگــە وەر و تەم تەمە لــۆل 

نــام  دە  داوو  داڵــگ  و  دکەێــگ  واڵت 

خــوەێ ئەوشــارێ تــا زاڕووەگــەێ بیارێگــە 

ــە  ــەێ وتن ــە ک پەیڕۆوەێل ــەڕا یەس دی و ئ

ــە  ــڕ داوو( ل ــا )ک ــی( ی ــەردەی ئیووت ک )پ

ــەورە  ــەو ئ ــە و هــە ئ ــل داوو بیی مووجزەێ

بییــە ک نــگاداری لــەێ کردگــە و ئــەڕا 

یەســە ک هێامنیــش کوردەێلــە وە )کــڕ 

ــرن. ــاوڕ دی داوو( ب

ــەت، کاو  ــڕ و خ ــێ دێ ــوردی یان ــڕ، دە ک ک

ــین / ــگ )ش ــێ رەن ــەو، یان ــا کی ــەو ی ــا ک ی

.)blou  /ئابــی

وشــەێ  دە  زوانناســی،  ئاڵ وگۆڕەێــل  دە 

داوود، )د( بییە وە )ت( و مئجا )ت( ئاخرگە 

ــاووس/  ــە وە )ت وە )س/ث( گۆڕیاگــە و بیی

ــک  ــام )مەڵ ــاووس ن ــاِوس( ک دزانیمــن ت ت

ــە فرێشــتگەێلە و جیگــر  ــاووس( یەکــێ ل ت

ئێــزەد، خــودای گــەپ ئێزەدییەلەســە.

ــوون  ــش  چ ــەڵامنەێلە هێامنی ــە بس ــڕێ ل ب

و  تەســلیس  وە  ئێــزەدی  و  یارســانی 

مئجــا  دناســنەێ  رشک  وە  ســێیانە وانی، 

ــش وە شــەیتان پەرەس  ــەو کەمهووزەێلەێ ئ

دناســن.

و  عربی-عــەراوی  خــوەی  ک  شــەیتان 

ئســاڵمییە، لــە بنەڕەتــەو وەرد ئــەو چشــتە 

ک وە نــام داوو و تــاووس دنــارسێ، لــە بــار 

شۆناســییەو ماهییه تییــەو هــە جیــاوازەو 

چــوون  بــن  یەکــێ  ک  نەدتوانــێ  هــە  

شــەیتان فرمــان وە شــەڕ و گەنــی ددەێ و 

خــودا وە خاســی، باوجــی ئێــزەد و خــودای 

کــوردی ئــوو داوو یــا تــاووس ک جیگرێیــن 

وە هــەم هــە خاســی و هاناڕەســی دکــەن 

و ئــی دیــن یارســانە، وەێ بووتــەوە نامــێ 

ــانی. ــاری و یارس ــن ی ــە وە دی نریاگ

الوەکەمــێ لــە بــار شــکڵ و شــێوە، دپووڕێ 

ئــەر بویشــیمن پەیوەندیــێ هــا دە نامنــی 

باڵنــدەێ تــاووس دە تــەورات و مەڵــک 

تــاووس ئێــزەدی.

دە ئســتوورەێل عــربی هاتگــە ک )مــار/ 

ئژدەهــا/ هیهــا/ هۆهــا( هــەر چــێ کردگــە 

نەتوانســتگە بچووگــە نام بهێشــت و تاووس 

ک باڵنــدەێ بهێشــتیێ بییــە، وە ئاســانی لــە 

دەرانەگــەێ بهێشــت هاتگــە و چگــە و کل 

بییــە و دەرانەوانەێلــەێ بهێشــتیش کارێ 

وەێ نەداشــتنە و کەلێیــان وەێ نەبییــە، 

رووژێ لــە رووژان، ئژدەهاگــە دیاێــگ و 

ــێ وە  ــگ و دپێچ ــەگە ددەێ ــووڵ تاووس گ

پــڕ و پاچگــێ تــا کەســێ نەبینێگــەێ مئجــا 

وە ســنگ ئــەوەو دچووگــە نــام بهێشــت و 

ــە  ک  ــەڕا یەس ــکنێ، ئ ــودا دش ــوون خ قان

ــگ  ــەگە دکەێ ــزاێ تاووس ــووڕ و ن ــودا ن خ

و ئێســەیش ئــەڕا یەســە ک دبینیمــن ک 

ــامن  ــەوە هێ ــاووس وەو رەیینی ــدەێ ت باڵن

ک هێامنــە هەمجــا پــاێ گرنــج گرنــج و 

دتوانــێ  یــە  ک  بەدئەشــمە،  و  نارشیــن 

نیشــانەێ لــە شــەیتان بییــن تــاووس ببــێ.

ــەم  ــژوو ه ــژاێ می ــە ک دە دری ــەڕا یەس ئ

یارســان  و هــەم کاکەئــی و هــەم دوفێشــر 

ئێزەدییەێلــە لــە الیــەن بســەڵامنەێلەگە، 

دوفێشــر هــووز عوســامنیێەێل تــورک ئــوو 

مــورشک  وە  داعــش  ئســاڵمی  دەوڵــەت 

نارسیانــەو  هــە کوشــت و بــڕ و تــااڵن 

ــژ  ــان ک وە کەنی ــە و ژن و دۆتەێلەی کریان

نابســەڵامن و جــوور غەنیمــەت هســاو 

و  خڕیــن  و  بریانــە  دیلــی  وە  کریانــە، 

فرووشــێیانیش کردنــە و ئــەو تونەمەزاوەێل 

وە  خوەیانــە  کارەێــل  ئــی  مەزهەبییــە، 

ســواو و وە بەشــێ خودایــی و دینــی و 

شــەرعی ئــەڕا خوەیــان زانستنەســەێ.

شــەیتان ک خــوەی عبری-عــەراوی و 
مییە، لــە بنەڕەتــەو وەرد ئــەو  ئســ�ڵ
تــاووس  و  داوو  نــام  وە  ک  چشــتە 
شۆناســییەو  بــار  لــە  دناســرێ، 
هــە   جیــاوازەو  هــە  ماهییه تییــەو 
چــوون  ببــن  یەکــێ  ک  نەدتوانــێ 
شــەیتان فرمــان وە شــەڕ و گەنــی 
باوجــی  خاســی،  وە  خــودا  و  ددەێ 
ئێــزەد و خــودای کــوردی ئــوو داوو یــا 
تــاووس ک جیگرێیــن وە هــەم هــە 
خاســی و هاناڕەســی دکــەن و ئــی دین 
یارســانە، وەێ بووتــەوە نامــێ نریاگــە 

وە دیــن یــاری و یارســانی.

“
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ــە ک وە ســەر کــورد  ــە دڵتەزن ــەو گیچەێل ئ

حەســەن  ئەحمــەد  دەوران  دە  فەیلــی 

بەکــر ئــوو ســەددام حســێن هــات، چۆنــە 

ئــەو خەڵکــە دێرینــە چۆچانــە یــەکا ک تــا 

ئێســە وە رانــە راس نەنیشــتنە و هێــامن 

ئــەو  ژێــر  لــە  نەتوانســتنە  هێــامن  ک 

ژینووســایدە ک وە ســەرێیان هاتگــە لــە 

نــوو ســەر هێــز بــدەن و ئاخیــن و داخینــە 

ک تــا وە ئێســەیش هیــچ هــەوڵ و هانــای 

کــردن  پەیــدا  دەس  ئــەرا  دریژە دارێــگ 

ئــی خەڵکــە وە یەکســانی و بەرامبــەری 

وە رەســەت نەڕەســییە و ســەر ئەنجــام 

نەگرتگــە.

هێــژدە  بــان  دی  یــە  ک  هەرچــەن 

نــاوە   لــە  ســەددام  رژیــم  ک  ســاڵە 

ــگ و  ــامن ئاڵن ــامن ک هێ ــە، هێ ئەڵگیریاگ

شــوون ســتەمەێلە لــە مــل ئــی خەڵکــە 

بێ دەســهەاڵتە ئەڵنەگیریاگــە تــا بتوانــێ وە 

ــد و  ــە واڵت و زێ ــی و بێ مەترســی ل دڵنیای

مــاوای خــوەێ بژیــێ، خەڵکــێ ک هــە لــە 

جارانــەو هــووکارەێ دووســی و ئاشــتییە 

نــە شــەڕ، خەڵکــێ ک بەشــەێلەێ ئــوو فــرە 

لــەو دەێــن و دەێیــەت ئــوو ئــەو حەقەێلــە 

ک دە مــل عــراق نــووی دیــرێ، گومــەو 

وە  کردنەێلەیــان،  تــااڵن  تــاوان  و  مانــە 

پێیــان گلــەو نەدریاگــە.

یــە حــەق هــەر ئایمێگــە ئنســان دووس 

ک ئــی پرســیاری قانوونییــە بــکا ک ئــی 

پارملــان و دەوڵەتەێلــە ک وە  هەمگــەێ 

ســەددام،  دیکتاتــوری  دەوڵــەت  شــوون 

و  دموکراتیــک  عراقێــگ  نــام  وە  ئــوو 

ئــەڕا  چگــن،  و  هاتــن  فــدراڵ  عراقێــگ 

ــاڵ 2003  ــە س ــاڵە، ل ــەێ س ــی هەمگ دە ئ

ــە ک  ــی ئایمەێل ــەڕا ئ ــە کارێ ئ ــا وه ئێس ت

حەتتــا وەر ژە ژینووســاید کردنیــش، مــاڵ و 

مینێیــان تــااڵن کریــا، ناســنامەێلەیان لەیــان 

پاســا  قانوونیەێلەیــان  حقووقــە  ســەنن، 

ــوو  ــەت ئ ــوون و دەوڵ ــردن، وە زوور قان ک

وە زوور چــەک و تفەنــگ، کار دیاریــێ 

نەکریاگــە؟

ــک  ــێ ک خەڵ ــل دیاری ــە کەلەمەێ ــێ ل یەک

ــووزی  ــر کەمه ــە وە خات ــی، ه ــورد فەیل ک

هاتــن  تووشــێ  بییــن  فەیلــی  کــورد  و 

ئــەو ســتەمە گــەورا بــی ک رژیــم بەعــس 

ــووەێلە ک  ــەو ژن و ش ــوت ل ــەددامی ک س

یەکــێ لەیــان کــورد فەیلــی بــی و ئــەو 

یەکەگــە عــەراو کــرد ک وە دەس زوور لــە 

یەکــری جیــاوە بکــرن ئــوو وە نــەوەدڵ 

کام  هــەر  ک  جــوورێ  دریــا،  تاڵقێیــان 

لــەو هاوســەرەێلە ک کــورد فەیلــی بــی 

ــورد  ــە ک ک ــەو یەکەگ ــا و ئ ــراق تاڕی ــە ع ل

ــەن دە  ــەێ. چ ــراق مای ــی دە ع ــی نه ب فەیل

و  کریــان  شــوون  و  بێ ســەر  بنەماڵــە، 

ــێ کەمــر  ــەکا، ســتەمێ ک هات ــە ی چۆچیان

تووشــێ  لــەێ وا  کەمینەیێــگ  و  خەڵــک 

هات بــی.

یەکــێ تــر لــە ســتەمەێلێ ک دە بــان ســەر 

ئــی خەڵکــە کریــا یــە بــی ک مناڵەێــل کورد 

زانکــۆ دەرس  بچنــە  نەدهیشــن  فەیلــی 

ــردەس  ــا هەمیشــە هــە ژێ ــن ت ــااڵ بخوەن ب

ئەوانــەێ تــر مبینــن.

ــاهد  ــارەێلە ک ش ــەو ش ــە ل ــەرسە، یەکێگ ب

بییــە چەنــێ زیانــداری وە ســەر کــورد 

ــەت  ــه ک دەوڵ ــەو بەین ــە چ ئ ــی چگ فەیل

ســەددام وەل ئێرانــا ملمانــە داشــت و 

دەمەقــڕە ئەکــرد، چ ئەوســا ک جەنــگ 

ــی ک  ــەرسە ب ــی ب ــورد فەیل ــە ک ــرد، ی ئەک

تاوانەێــل  و بێ جەهــەت  ول  وە  بایــەد 

دژمنایەتــی  خاتــر  وە  بــوژاردا  ســەختێ 

ئەکەفتــە  چۆچشــتێ  و  عــراق  و  ئێــران 

ناوده ســان.

وەرێ ئەوبــەر  تەمیمــی  مەهــدی 

ــەرسە، دە  ــرۆڤ دە ب ــاف م ــینگەێ م نووس

وت ووێــژێ وەرد  گــوڵ ســوو، لــەێ بــارەوە 

لــەێ وا ئەوێــژێ: کــورد فەیلــی یەکێگــە لەو 

چینــە عراقییەێلــە ک ســتەمەێل فرەیێگ وە 

پێیــان کریاگــە و رژیــم وەریــن عــراق، هەر 

وەختــێ ئەخواســت ک داخ خــوەێ بڕژنــێ 

وە مــل ئێــران و ناتوانســت، چشــتەێل ولــێ 

جــوور الیینگــری ئــەوان لــە ئێــران ئەکــردە 

خــوەێ  خوســەێ  و  خــوەێ  دەســپێچ 

ئەرژانــە مــل ئــی فەقیرەێــل بــێ دەس و 

بێ کەســە.

ئەگــەر  ئەوێــژێ:  دوماجــار  تەمیمــی، 

کل چاوێگیــش بخەیمنــە میــژوو دوور و 

ــی،  ــورد فەیل ــەرسە ئەبینیمــن ک ک ــژ ب دری

یــە هــزاران ســاڵە ک نیشــتە جــی ئــی 

واڵتەنــە و دە لێــوار ســنوور ئێــران و عــراق، 

هــەر دو دیــو ســنوورەگە زێــد و نێشــتامن 

ــە و هەمیشــە  تاریخــی ئــی کەمهــووزە بیی

ئــی خەڵــک رەســەن و بنچینــەدار  عراقییــە 

ــاوادان  ــل ئ ــتگە دە م ــگ داش ــەش فرەیێ ب

ــراق. ــردن ع ک

ــێ دووزەمــە  تەمیمــی خســتە دەر ک چەن

دە  فەیلــی  کــورد  ســەر  وە  کەلەمــە  و 

ــتەمەێلە وە  ــەو س ــە و وت: ئ ــەرسە هاتگ ب

راســی چشــتێگن جــوور ژینووســاید کــردن 

ــە ک  ــەو کــوردە فەیلیی و وەو جــوورە ک ئ

دەو بەێنــە واینــە لــە دەس بەعســییەێلە 

ــە  ــازاد کریان ــان ئ ــرێ گیری ــاێ قەی ــا دۆم ی

وەر  کەفتنەســە  فــرە  ئــەوان  ئەوێــژن؛ 

ئــوو  فرەیێــگ  ترســانەێل  و  رخ بــردن 

بەرپرســەێل دەزگا ئەمنییــەگان و حــزب 

بەعــس بوخــت ئێرانــی بییــن وە پێیــان 

بوختانبارییــە  ئــی   ســنگ  وە  و  کردنــە 

میراتێیــان  و  مــاڵ  مــل  نانەســە  دەس 

ــوو  ــە ئ ــااڵن بردن ــان وە ت ــا داراییەێلەی مئج

دیــارە ک دەوڵــەت و دەم و  چــۆ رووژ 

لــە  خــوەێ  بەعســیش  ئەمنــی  دەزگای 

گشــتێ فرەتــر بەشــدار و سەردەســەێ ئــەو 

ــەر  ــە س ــە ک هاتگەس ــتەمکارییەێلە بیی س

ئــی کەمینــەێ عراقییــە.

ــی دە  ــورد فەیل ــەر ک ــی، نوێن ــەاڵم فەیل س

ــژێ:  ــەێ وا ئەوێ ــوڵ ســوو ل ــەڕا گ ــەرسە ئ ب

ــورد  ــد ک ــزار واڵتوەن ــزە ه ــرد پان دەور و گ

ــوو هەرچــەن  ــە شــار بــەرسە ئ ــی هان فەیل

ــگ جــوور  ــی خەڵکــە کارەســاتەێل فرەیێ ئ

زەمینەێلەیــان  و  زار  مــل  دە  دەس نایــن 

و داراییەێلەیــان وە چــاو خوەیــان دینــە 

ــامن هــە ئەخــوازن  ــامن ک هێ هەمجــا هێ

پانزە هزار کورد فەیلی، پانزە هزار کورد فەیلی، 
چوون دە بەسرە ئەژین چوون دە بەسرە ئەژین ؟؟

نە ک چــگ، وە داخــەوە ئێقــەرە گـوڵ ســوو دە ئــی چــەن دە ســا�ڵ
ســتەم وە بــان ســتەم نریــا وە مــل عراقییەێلــە 
کەگــە هــە دیــرن زوور  ــە خەلڵ ک هێمانیــش فــرە ل
ئــەدەن ک لــە پاشــمەنەی ئــەو ســتەمەێلە گیــان 
دەر بکــەن بەشــکەم بتوانــن نواتــرێ رووژناتــر ئــەڕا 

ــاو. ــن وە چ ــان بکیشــن و ببین ەێلەی منالڵ
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گــوڵ ســوو

وە ئاشــتی و دووســایەتی وەل عەراوەێلەێ 

ــەو ســتەمەێلە  ــەرد ئ ــن و وەگ ــەرسە بژیی ب

ک ســەددام وە ملێیــان کــرد، هــە گــوزەران 

ــەس. ــەن و ب ئەک

ئێســە و دومــای رووخیــان ســەددامیش 

ئەبینیمــن ک هالیــامن هــەم ســتەمەێلە 

وە مــل ئــی کەمینــە دریــژەدارە و فــرە 

ــەڕا  ــەس ئ کــەس ک ئەوســا و دەو هــەر ک

خوەێیــە دەس نانــە دە مــل مــاڵ بــڕێ لــە 

کوردەێــل فەیلــی، ئێســەیش ول کــەرا نییــن 

و واز لــەو داگیــر کردنەێــل زەمینەێلــە و 

ماڵەێلــە نایــەرن و لــەو ماڵەێلــە ناچنــە دەر 

ــەو  ــەڕا زینگ ــار ئ ــێ ک هالیج ــە یان ــوو ی ئ

کــردن حــەق و گلــەو دایــن بــەش خوریــاگ 

ئەکرێــگ  دوچاوەکــی  فەیلــی،  کــورد 

ک  وەوجــوورە  قانــوون  تاکمەجــارێ  و 

کەمهــووزە  ئــی  حــەق  دە  خاس وڕاســە 

ــرێ. ــرا ناک ئج

ــام قســەێلەێ خــوەێ،  ســەاڵم فەیلــی دە ن

ــااڵی  ــەع ب ــتانی مەرج ــی سیس ــەید عەل س

ســەدر  موقتــەدا  ئــوو  عــراق  ئایینــی 

هــووز  مئجــا   ســەدری،  تەیــار  بەرپــرس 

ئەنجۆمــەن  ســەرۆک  ئــوو  حەکمیــش 

ــەرۆک  ــی س ــتەفا کازم ــوو مس ــەران ئ نوێن

ئەکاتــە وەردەنــگ خــوەێ  وەزیرەێــل،  

و داوا لەێیــان ئــەکا ک رابوســن وە پــاێ 

حــەق و حوقــووق ئــی کەمهــوورە ئــوو 

حەقخــوازی و بەشــخوازی بکــەن ئەڕایــان، 

هــەم دە عــراق و هــەم دە شــار بــەرسە 

ــێ  ــوەێ وە بەش ــە خ ــی خەڵک ــوون ک ئ چ

ئــەو  ئەخــوازێ  و  ئەزانیــگ  عــراق  لــە 

مــاڵ و دارایــی و زار و زەمینەێلێیــان ک 

هــن خوەیانــە و دە دەورەێ بەعــس دەس 

ــەردرێ. ــان ئەڵگ ــان وە پێی ــە ملێی نریاگەس

تەمیمــی هــەم پاملــەێ یــە ئەبــێ ک گوڕان 

ــی  ــەش کــورد فەیل ــاری کــردن ب شــوون دی

بــەرسە ئەگــرن ئــوو ئەوێــژێ: نووســینگەێ 

ئێســە  تــا  بــەرسە  دە  مــرۆڤ  مــاف 

بــان  دە  داشــتگە  فرەیێــگ  دانیشــتنەێل 

یــە ک چــە ئەتوانــێ بــکا تــا کــورد فەیلــی 

ک تــااڵن کریاگــە و تاڕیاگــە لــە بــەرسە 

ــنامە و  ــوو ناس ــە ئ ــڕێ کردن ــت و ب و کوش

ئقامەێلەیــان بەتاڵــەو کردنــە، وە حــەق 

خــوەێ بڕەســێ چــوون ک ئــی خەڵکــە 

عراقییــە و خــاس ئەزانیمــن وەر ژە یــە 

ــوو وە زوور بکرێگــە دەر،  ــە بــەرسە ئ ک ل

ــرە  ــەوە دە ئێ ــە ئ ــر ل ســەدان ســاڵ و فرەت

ژیاگــە و خزمــەت کردگــە وە ئــاوەدان بیــن 

ــە  ــە ناحەقیی ــە و ی ــی ناوچ ــارە و ئ ــی ش ئ

شــوونگە  ک  بــەرسە  جــی  وە  ئێســە  ک 

بەغــدا و  ئەوییــە دە  باوانــی  میــرکان  و 

ســڵێامنییە و شــوونەێل تــر ئەژیــێ.

ناوچــەێ  ئێســە  ک  ئەزانیمــن  ئیمــە 

وە  ئــوو  عــراق  و  ئێــران  ناوســنووران 

وەختێــگ  هیــچ  بەرسەیــش،  تایبــەت 

ناخــوازێ ک زێــد و ماواگــەێ کــورد فەیلــی 

ــی زاڕوو و  ــل ئ ــە خزمەتەێ ــێ ل هســاو ئەب

مبینــێ. بێ بــەش  خوەێیــە  زڕیــوەێ 

تەمیمــی وە شــەهید کریــان بــان بیــس 

هــزار منــام و نوومنــام کــورد فەیلــی هشــارە 

ئــەکا و ئەوێــژێ: ئــی هەمگــە ئایمــە ک وە 

ــگاێ رزگاری  ــەس و دە رێ ــاوان و بێ ک بێ ت

ــەر  ــە دە سەرانس ــراق کوژریان ــازادی ع و ئ

ــورد  ــدی ک ــە تایبەمتەن ــن و ی ــراق پەخش ع

الی  گشــت  دە  چۆچریاگــە  ک  فەیلییــە 

ــوو  ــوورێ ئ ــا وە باک ــوور ت ــە باش ــراق ل ع

عــراق وە گشــتی  شــاهد ســتەمەێلێ ک وە 

ــە. ســەرێ هاتگــە بیی

سیاســی  شــیکار  ســاعدی،  نجــاح 

ســەروەخوەێ بــەرساوی وەیجــوورە ئــی 

باســە ئــەڕا گــوڵ ســوو،  شــییەو ئــەکا: هــەر 

چــەن ک  دە عــراق ژمــار کــورد فەیلــی 

ــی  ــرە باوج ــەس فرەت ــوون ک ــێ ملی ــە س ل

بێ تــاوان،  و  بێ ســووچ  وە  وەداخــەوە، 

خســتەیانە  ســەددامی  بەعــس  رژیــم 

وەرلەفــە ئــوو لــە زێــد و ماواگــەێ خوەیــان 

ناســنامەێلەیان  زوور،  وە  دا  کووچێیــان 

وە  فرەیێــگ  ســتەمکاری  کــرد،  بەتاڵــەو 

ــن  ــەر بڵ ــن س ــە نەتوان ــا ه ــرد ت ــان ک پێی

بکــەن ئــەڕا خوەیــان ئــوو وەێ خاتــرە 

دەێــن فرەتــرێ دە مــل عــراق نــووی دیــرن 

و رژیــم نــووی عــراق تــا ئــەوان هــە جــوور 

یەکــێ لــەو خەڵکەێــل بنچینــەدار و خــاون 

بییــە،  پــێ  وە  زوڵــم  ک  عراقییــە  واڵت 

پێشــگری لــەێ بکــرێ ئــوو ســەرۆک کومــار 

عــراق  پارملــان  و  وه زیــران  ســەرۆک  و 

و  موحافــزەدار  گشــت  ئــوو  گشــتی  وە 

فەرماندارییەێلــەێ عــراق وە چــاو جوبــران 

کــردن و دڵــەو داینــن بنــووڕن وەێ گەلــە 

ئــوو هــەر چــێ ســتەم یــا دوچاوەکــی 

هەســە دە ملێیــان  الببــەن لــە ســەرێیان و 

ئــەو ســتەمەێلە ک جــاران چگــە وە پێیــان 

ئەڵگەردننــەو.

هەرێــم  ســەرۆک  بارزانــی،  نێچیــروان 

شــەهیدەێل  ســاڵهات  دە  کوردســتان 

ژینووســاید کــورد فەیلــی وت: وە زوور 

کووچانــن و جیــواز کــردن و چەپــاو کــردن 

ــاوارە کــردن  ــوو ئ ــی ئ ــن و دارای مــاڵ و می

ســەدان هــزار لــە کوردەێــل فەیلــی عراقــی، 

و  کــردن  شــوون  و  بێ ســەر  هەمجــا 

ــام  ــزار من ــەن دە ه ــردن چ ــوون گومەو ک ش

ــی  ــورد فەیل ــاو ک ــا ن ــان، هەمج و نوومناێی

ســڕین لە نــاو ناســنامەێل عراقــی، ئەوەیش 

ــە  ــی بین ــورد فەیل ــە ک ک ــر ی ــە وە خات ه

ــەێ  ــات ئازادیخوازان ــە خەب ــا پێشــتگری ل ی

ــە ک  ــەڕا ی ــە ئ ــان ه ــە ی ــان کردن گەلەکەی

حەقخــواز بینــە و خواســتنە بــەش خوەیــان 

ــان  ــوەرەێ خوەی ــش دە کش ــینن ئەوەی بس

ــە ســتەم گەپێگــە  ــە، ی ــێ بێگان ــە دە واڵت ن

ک بایــەد میــژوو عــراق شەرمەســاری لــەێ 

ئــی  جوورێگیــش  هیــچ  وە  و  ئەکیشــێ 

هەمگــە نەنگــە دە تاریــخ حوکوومــەت 

بەعــس ســەددامی و بەکــری ناســڕێگەو.

کــرد:  دوپــات  بارزانــی  نێچیــروان 

بەختەوەرانــە دادگاێ بــااڵی عــراق ئــەڕا 

ــاو  ــە وە ن ــل بەعس ــی تاوانەێ ــەگان، ئ تاوان

ژینووســاید کــورد فەیلــی ناســییە، باوجــی 

یــە بــەس نییــە و ئیمــە ئێســە داواکاری 

وە  عــراق  حوکوومــەت  لــە  ئەکەیمــن 

قەرەبــوو کــردن کــورد فەیلــی و گلــەو 

دایــن بــەش خوریــاگ و مــاف بریــاگ و 

حقــووق پاســابییەێ کــورد فەیلــی، ئــوو 

ــوون  ــان قان ــن ک وە ب ــەرەک ئەزانیم وەگ

بکــەن  کارە  ئــی  کریاگەێــل  ژینووســاید 

ــەڵ  ــە ک گیچ ــاری ئیمەس ــە خوازی ــوو ی ئ

ناســنامە دایــن وە گشــت کوردەێــل فەیلــی 

ــرن چ دە عــراق و  عراقــی ک جنســیە نەدی

چ ئەوانــەێ ک تاڕیانــە لــە عراق، چارەســەر 

ــەت  ــوورە ک دەوڵ ــە وەوج ــوو ه ــرێ ئ بک

ئەوســاوین  دەوڵــەت  هەرچــەن  عــراق، 

ــان  ــان رمانگــە و حــەق ژیانێی عــراق، ماڵێی

دە عــراق لەیــان ســەنگە و لــە زنەئــی 

خستگەســەیانە دۆمــا، جوبــران رابــردوو 

ئەڕایــان بکرێــگ و ماڵدارێیــان بکــەن و 

ئەڵگەردننەیانــە ئــەو زێــد و مــاوای باوانــی 

ســەددامی  بەعــس  ژە  وەر  ک  خوەیانــە 

و بەکــر لــە تــێ ژیانــە و هــەر چــێ ک 

لەێیــان بریاگــە و دەس نریاگەســە ملــێ، 

ئــەو حەقێیانــە وە پێیــان ئەڵگەردێگــەو 

یــە  چــوون  نییــە  مننەتێگیــش  ئــوو 

کەمریــن کارێگــە ک بایــەد ئەڕایــان بکــرێ، 

هــەر چــەن ک ئــی کارەێلەیــش شــوون 

ــان چگــە  ئــەو هەمگــە ســتەمە ک وە ملێی

ئــوو شــوون شــەهیدەێلەیان  ناگرێگــەو 

گشــت  ک  خاســە  نــاکا.  پــڕەو  ئەڕایــان 

ــردن   ــەو ک ــوون زینگ ــهەاڵتدارەێلە ش دەس

حــەق ئــی خەڵکــە ژینووســاید کریاگــە ک 

یەکــێ لــە داخوازیارییەێــل بەرحەقــە و وە 

ــرن. ــراق، بگ ــە دە ع ــەڵ ماگەس ول موعەت
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گــوڵ ســوو

نوومنامەێــل کــورد فەیلــی کوشــت و بــڕ 

تــا وەداخــەوە  کــرد ک  و شــوون گومەو 

ئێســەیش چارەنویســەیان نادیــار ماگــە.

 

ــاری و شــوونگیری  ــان وە جــی خوازی الڵکی

قانوونــی

ــەو هەمگــە کارەســاتە، بووچگــەو  ــر ل زیات

کــردن و تەحقیــر واڵتوەندەێلــێ ک پشــت 

ئەڵــە پشــت یــا الوەکەمــێ چــەن پشــتێیان 

زایــە و دانیشــتەێ عــراق بینــە، دە وەر 

قونســوولییەێل و ئدارەێــل ئەتبــاع بێگانە و 

ســەبت ئەحــواڵ و ســجیل بڕی، خەریکــەو 

دکریــان بەشــکەم دە واڵتــێ ک خوەیــان 

و بــاوگ و باپیرێیــان دەێ هات بینــە دی، 

ــە دەر و  ــن و نەکرنەیان ــان ک بژیی بهیلنەی

ئــەوان دخواســن تەحقیــر ئــەو واڵتوەندێلە 

ــفا و  ــە وە ش ــن و ه ــە باڵک ــا ه ــەن ت بک

ــا و هــاوار و دەخیلــە هــاوردن  ــە و هان الڵ

ــەێ  ــزا بخــوازن دووزەم ــووڕ و ن ــا و ن و نق

ــەن،  ــان چارەســەر بک ــنامەیی خوەی بێ ناس

بێ ســەرئەنجامە. ک  کارێ 

بــێ دەم   و  بێ دەســی  خاتــر  وە  ئەیانــە 

و زوانــی ئــی گەلەســە وەرنــە کێیــە ک 

دەخیــل  وە  کارەێلــێ  ئیجــوورە  نەرانــێ 

بایــەد  و  نەدبــن  دوروســەو  ئامــان  و 

رێ  تــا  بکــرن  تەوامنەنــدەو  خەڵکەگــە 

رێ  ئــوو  وەیــەکا   شــوونگیری  رەوەن  و 

پەیجــووری وە بــان قانوونەێــل جەهانــی و 

ــەێ  ــا قس ــە دی و مئج ــی بکەن نام دەوڵەتان

ــزار  ــوو وە ئەف ــەت ئ ــە رەس ــان ببەن خوەی

ــگ  ــە، دە مان ــاڵ وەر ژە ی ــەک س ــل و ی چ

نیســان، یەکــێ لــە گەوراتریــن جنایەتەێــل 

عراقــی  کەمهووزێــگ  مــل  ده  میــژوو 

ــت. کەف

دەوڵــەت  ک  بــی  مانگــێ  ئیجــوورە  دە 

فەیلــی،  کــورد  هــزار  ســەدان  بەعــس، 

باوانــی خوەیــان؛ دە  لــە واڵت  وە زوور 

رووژهــه اڵت دەجڵــەی و بەغــدا و الخــوار 

عــراق، روڵەبجــم تــاڕان ئــوو زیاتــر لــە 

ئەوەیــش بــان چەن دەهــزار لــە منــام و 

لەتیفە، نموونەیێگ لە لەتیفە، نموونەیێگ لە 
مەینەت باری کورد فەیلیمەینەت باری کورد فەیلی

 عەبدولسەمەد ئەسەد

قانــوون، نەهیلــن ک بەرپرســەێلە الم وجــی 

بیــارن و بننەیانــە ســەر کار و بەشــێیان 

بخــوەن نــە وە شــفا و الڵــە و گــری و زاری.

هەبەشە کریان

بەش بــەش کــردن و هەبەشــە کــردن کــورد 

فەیلــی دە نــام عەشــیرەێل عــەراوی ک وە 

نــام پــڕۆژەێ تەعریــب نامگیــرەو بییەیــش 

ــە کردگــە دە  ــە ئــی کەمهــووزە پەرکەن چۆن

ــا  ــام عــراق ک کــووەو کــردن دوارەیــان ی ن

گــردەو کــردن دەنــگ و بیرێیــان ئــوو یــەکا 

ــە  ــوەێ کارێگ ــەک خ ــان دە دەور ی گرتنێی

نەبییــە و بێ ســەرئەنجام.

ئــاخ و داخ ک یــە خــوەێ بییەســە هــووی 

ئــەوە ک ئــی خەڵکــە نەتوانــێ لــە بــار 

و  پارڵــامن  نــام  دە  ئــوو  رووشــنبیری 

دەوڵــەت وەوچۆنــە ک حــەق و القێیــە 

ئــەو  بتوانــێ  و  جیێــگ  وە  بڕەســێ 

ســتەمەێلە ک چگەســە ملێیــەو جوبــران 

بڕەســێ. خــوەێ  حــەق  وە  و  بکەێــگ 

دەرد ماین

هەرچــەن کارەســات کووچبــەر کــردن بــڕێ 

فرەیێــگ لــە کــورد فەیلــی و تاڕاننێیــان وە 

ــە  ــە بێ وێن ــوەێ رووداوێگ ــی خ دەس پەت

باوجــی مەنســن بــڕێ لــە ئەوانــە دە عــراق 

و ژیانێیــان وە تەنیــا، خــوەێ فــرە فــرە 

ــر  ــە دڵتەزن ــار و دەوخ ــەو ب ــە ئ ــر ل فرەت

بییــە.

ــە  ــراق مان ــنامە  دە ع ــەێ ک بێ ناس ئەوان

ــی ک  ــورد فەیل ــام ک ــش وە ن ــی، ئەوەی ج

خــوەێ لــە چــاو بەعســییەێلە دمناســە 

ــاگ  ــێ گــەن و نەبەخری بوخــت و بوختان

و دەوڵــەت خــوەێ، جیــا لــە توندڕۆەێلەگــە 

جــوور  ئــەوان،  لــە  تێژتــر  و  تۆنــد  و 

ســتەمەێل  دوچاوەکــی کار،  گەوراتریــن 

ســازمان دارێ دە ملێیــان دکــرد جــووورێ ک 

ئــەو هەژارەێلــە حەتتــا لــە حــەق ژیانێــگ 

ســادەیش مەحریــم و مەیــن و منــا کریــان 

ــە و کار و  ــچ پێشــتەوانی و دەرئام و بێ هی

ــر  ــان بژی مەم ــان ی ــا تەڵەفی ــگ ی الیینگریێ

ــە ســەر. بردن

 

لەتیفە بێ تاوانێگ لەو هەمگە؟

و  گشــتی  جنایەتەێــل  ئــی  نام بەیــن  دە 

دڵتــەزن  کارەســات  قەێــرێ  گەپ گەپــە، 

تاکمەکەســەێلێ  ئــوو  بنەماڵەێــل  ئــەڕا 

کەفتگــە ک هــەر کامەیــان خــوەێ داســتان 

و رەوایەتێگــن تایبەتــی و وەداخــەوە دنیــا 

ــان. ــرەو دبەێگەی ــە وی ــرێ ل دی

لــە ژنەێــل  لەتیفــە، یەکــێ  چارەنویــس 

بێ کــەس کریــاگ کــورد فەیلــی یەکێگــە 

ئێقــەرە  ک  ســەرتەزنە  گیچەڵەێــل  لــەو 

تراژیکــە ک بــاوڕ کردنــێ هــادەێ ئــەڕا بڕێ 

ــێ ژە خوەشــی چشــتێ  خــوداوە ێ داگ ک ب

وە چــەم خوەیــان نەدینــە و لــه دەوران 

ــییەێلە و  ــوەێ بەعس ــەڕا خ ــەس ئ ــەر ک ه

ســەددام بێ خــەوەرە، ســەختەو ببــێ.

وەوجــوورە ک لەیــا هاشــم، ماموســتاێ 

دە  وتگــە؛  لەتیفــە  مەدرەســەگەێ 

دومادومــای کوتایــی هاتــن وە هەفتــاگان، 

لەتیفــە دەو مەدرەســە ک رەوی موعەملــێ 

بــی دۆتەڵــەێ ژیــرەک و زرک و زینــگ 

قوربانــی  وە  بییــە  وەداخــەوە  ک  بییــە 

عونســوری  و  پانعــەراوی  سیاســەتەێل 

بیینەێلــەێ دوڵــەت بەعــس ک جــوور پەتــا 

و قــڕان کەفتــە نــام کوردەێــل فەیلــی.

دەو بەینەێلــە ک دەوڵــەت دەس کــرد وە 

تەهجیــر و تــاران و ســەفر کــردن کوردەێــل 

فەیلــی لــە عــراق، لەتیفــە مناڵی بــی دە نام 

بنەماڵەیێگــێ دە کەســە، خــوەێ و باوگــێ 

و داڵگــێ و پەنــج بــرا و دو خوەێشــکێ 

ــەوە ک  ــاو ئ ــووڵ و ت ــە ه ــەوان ل ــرێ . ئ ت

مــاڵ و مینێیــان وە تــااڵن بربێــگ و لــە 

عــراق بکرنــە دەر هــە دە تــرس و مەترســی 

فرەهووڵییەیــش،  لــەو  زیاتــر  دژیــان. 

کورشیــان )نەجــم( براگەێ ک دە ســەربازی 

و دە نام  دەســان جەنــگ ئێــران و عــراق 

قوربانــی هەاڵمــات بــردن ئەرتــش ســەددام 

وە ئێــران کریــا، زەوەرد فــرە ســەختێ دا 

ئەڵــە رووح و گیــان بنەماڵەگەیــان ئــوو 

ــە. ــر لەتیف دوفێش
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گــوڵ ســوو

ــە  ــەراێ لەتیف ــەوە رووژگار ولک ــاێ ئ دوم

بووچکەڵــە نەبــی و ئــەوی شــاهد بێ ســەر 

ــێ  ــەێ یان ــەو ســێ براگ ــان ئ و شــوون کری

ــەوان  ــی. ئ ــش ب ــادڵ، ئەدیب(ی ــد، ع )ماج

ــورد  ــە ک )ک ــێیانێیان دەو بەینەێل ــەر س ه

بگیــر( بــی و منــام و نوومنامەێــل کــورد 

فەیلــی دە پڕۆژەێلــێ وە نــام ئەنفــاڵ و 

)مقابــر الجمعــی(، وە دەس ئســتخبارات 

عــراق دگیریــان، گیریــان و ئێعــدام کریــان.

کارەســاتە  ئــەو  دومــاێ  لەتیفــە  داڵــگ 

نەخــوەش  رووڵەێلەگــەێ  دۆد  دییــن  و 

کەفــت و دە ژاری و هــەژاری و وەختــێ ک 

ســێ دۆت هیــردەڕوو دە گــەر دەســێ بیــن 

مــرد و مئجــا ئــی تراژدییــە وە مــردن بــاوگ 

ــک  ــێ خوەش ــی و س ــرەو ب ــە دڵته زن لەتیف

کەفــن  کار  و  بێ کــەس  بنەماڵــە  ئــی 

چــوون هــە دەو بەینەێلــە فــرە لــە قــاوم و 

کارەێلەیــان لــە عــراق کریانــە دەر ئــوو ئەو 

دوویەگەیانیــش ک دە عــراق بیــن لــە تــرس 

ســاوق کریــان و کوشــن زاڕووەێلەیــان، 

کــورد فەیلــی بییــن خوەیــان ئەودشــاردن و 

وەرد هیــچ کــورد فەیلیێــگ تــر هام وشــوو 

نەدکــردن. لــەێ وا بــی ک ئــی ســێ دۆتەڵــە 

دە بەغــدا ک تــا وەر ژە هاتــن ســەددام 

مــاڵ و ماڵگــەی همیرێیــان بــی، ئێســە بــی 

ــەالم  ــەوان ک بێ پ ــەڕا ئ ــێ ئ وە جەهەنەم

و خەریــو و بێ پێشــتەوان مابیــن دە نامــێ 

وەگــەرد ویــر شــەش داخ بــان ئــەڵ بــان و 

ــاری. ــەێ دی ــردن و کەلەم شــەش ئازیزم

قەێــرێ دومــاێ مــردن باوگێیــان، بــڕێ هاتن 

و ماڵەگەیــان فرووشــان تــا بتوانــن کارێ 

وەێ بکــەن و مێیــار و گــوزەران وەێ بکەن 

ــش  ــوول و پارەی ــەو پ ــەوە ئ ــا وە داخ مئج

بێ دەســهەاڵتی  و  بێ کەســی  خاتــر  وە 

خوریــا و ئــەوان لــەو بنەماڵــەێ شــاد و 

خاون ماڵییــە، بینــە چــەن زاڕوو بێ مــاڵ 

کەســێ  چــوون  ئــوو  بێ بنەماڵــە  و 

کریــان،  تەرف وتۆنــەو  بەدتــر  نەداشــن 

کامــل برابووچگەیــان دە بنەماڵــەێ  لــە 

و  خزمەتــکار  وە  بــی  هامســاێلەیان 

زگ،  نــان  وە  باخەوانێــگ  و  نووکــەر 

ســەرەتان  و  ســنان  خوەشــکەگه   دوێــم 

بێ دەرمانــی  خاتــر  وە  و  ئەڵــەێ  دریــا 

کوشــتەێ،  شــیرپەنجەگە  بێ خاونــی  و 

یەکگلــی  وە  سێیمەگەیشــی  خوەێشــکە 

ئــاواوە بــی و کەســێ نەزانســت چــە وە 

بێ شــوون  یەکجــارە  و  هاتگــە  ســەرێ 

هێــامن  ک  هێــامن  و  کریــا  بێ نــوون  و 

خــەوەرێ لــەێ نییــە.

و  قەێــڕان  هەمگــەێ  ئــی  ک  لەتیفــە 

ــی  ــر مناڵ ــوو وە خات ــەم ئ ــارە دی وە چ ق

وەرەقــەت ئــەو هەمگــەێ کەتی وەتییــە 

و  بــی  ســاعەقڵەو  و  شــێویا  نەداشــت، 

جــوور وەێــل و چەێلەێــل بێ خاونــێ دە 

چۆچشــتێ  و  دنیشــت  خێاوانەێلــە  نــام 

گەداکــەری دکــرد و هــەر کەســێ بەزەیــی 

یارمەتیــێ ددا. وەێ دهــات جگــێ 

ــتایلەگەێ  ــە ماموس ــێ ل ــم یەک ــا هاش لەی

و  زرک  خاتــر  وە  ک  لەتیفــە  زاڕوویــی 

زرنگــی و خوێن رشینــی ئــەوی، هــە لــە 

زاڕووییــەو فــرە الییــن و دووســێ داشــت، 

خیــاوان  لێــو  دە  شــوونەگەێ  وەختــێ 

مەنســوور بەغــدا کــردە دی هەمیشــان 

ــەش خــوەێ  ــەی و وە ب هــە ســەر ددا ئەڵ

ــە  ــتاێ مەدرەس ــی ماموس ــێ ددا. ئ یارمەتی

یــە  ژە  وەر  ک وتگــە 

ــە  ــە بکەفێگ لەتیف

نە  نەخوەشــخا

لــە  و  دیمــەێ 

خواســت  مــن 

ســەرپووش  ک 

عابایێــگ  و  بااڵپــووش  و 

ــا خــوەێ وەێ بپووشــنێ  ــەڕاێ بســینم ت ئ

ئــوو دەفتــەر و قەڵەمیــش ئــەڕا ببــەم وەرد 

خــوەم تــا بتوانــێ بــاس مەزڵوومییــەت 

بنووســنێ. بنەماڵەگــەێ  و  خــوەێ 

ئــەو  بــان  وە  لەتیفــە  وتگــە  ئــەوی 

هەمگــەێ ســتەمە ک وە چــەم خــوەێ 

و  مبینێگــەێ  دخواســت  هــە  دی 

نەمــرێ، کەســێ چووزانــێ هــادەێ 

دخواســتگە مبینێگــەێ تــا پەیــام بێ تاوانــی 

و  ترعراقــی  زاڕوو  هــزاران  و  خــوەێ 

خاتــر  وە  فەیلــی ک  کــورد  تایبــەت  وە 

ــان  ــان، بنەماڵەگەی ــووزی خەڵکەگەی کەمه

ــان شــێویابی  ــن و ســەر لەی ــە دەس دابی ل

بڕەســنێ وە گشــت دنیــا بەشــکەم ئــەڕا 

بانــان و دە میــژوو ئــی دەنــگ هــاوار 

و هانــا ک گــووش فەڵــەک کــەڕ و کاس 

و  و جەهانــی  عراقــی  میدیایــل  و  کــرد 

ــراق و دە  ــرۆڤ دە ع ــاف م ــازمانەێل م س

ــان  ــەڕی و خوەی ــان دان وە ک ــا، خوەی دنی

ــا نەژنەونــەێ، هــە  کردنــە یــام و مــەزان ت

مبینێگــەێ.

ئــەوی وتگــە داســتان بێ بەزەیــی رووژگار 

بێ تــاوان  و  بێ ســووچ  لەتیفــەێ  وە 

وەێجــووورە کووتایــی وەێ دریــا ک یەکــێ 

لــە کەناڵــە ئاســامنییەگان راپورتێــگ دە 

بــارەێ دەرهــاوردە دەر و وت بــڕێ لــە 

ــورد  ــی و ک ــل عراق خەیروومەنەێ

عــەراو،  و  فەیلــی 

وە  وەختــێ 

کەفتــگ 

ە  د

ــەێ وە  ــەی رەساننەس ــاوان دینەس ــو خی لێ

خەســتەخانە و دەورەێلــە خەفاننەســەێ.

دەو راپوورتــە وتنــە چوون لەتیفە ناســنامە 

ئــەڕا  ک  نه بییــە  کەســێ  و  نەداشــتگە 

عەمــل جه راحــی کــردن رزامەنــدی بــدەێ 

ئــوو مئــزا بکــەێ، ئاخرســەر وە واژۆ کردن و 

گرتنــە مــل ئــەو خەیروومەنەێلــە و پاملــە 

بییــن ئەوانــە، لێژنەیێــگ لــە پزشــکەێلە 

ــێ  ــە ک مئجات ــەوان واژۆ کردن ــە و ئ نریاگ

ــرێ. ــێ بک ــە عەمەڵ لەتیف

 

ئایــا دە عــراق و دە گشــت ناوچەگــە، هــە 

یــەک گلــە لەتیفــە داشــتیمنە و دیریمــن؟

ئــی داســتانە هــە بــاس لەتیفــە جــوور یەک 

زاڕوو ک قوربانــی کەمهــووزی  کریاگــە 

نییــە، یــە دیاردەیێگــە لــە تاوانبارییەێلــەێ 

و  عــراق  خەڵکەێــل  ک  سیاســەتەێلێ 

ناوچەگــە یــە نزیکــەێ یــەک سەدەســە 

هەوەس وازییەێــل  قوربانــی  کردگەســە 

هــەر  ک  دیکتاتــور  سیاســەمتەدارەێلێ 

)نام دوئــاوان/  لــە  پــەڕێ  وە جــارێ، دە 

رشق االوســط( ســەر هێــز ددەن و واڵت 

ــام  ــوورێ دە ن ــەڕەێل جووراوج ــووش ش ت

یــا دە دەرەوە و دە ناوچەگــە دیــارن و 

دننــە  خەڵکەێلــە 

یــەکا  گــژ 

و  ئــو

قوربانــی  دکەنــە  ژنەێلــە  و  زاڕووەێلــە 

خوداڵەێــل  دەم  وەر  خوێن ڕێــژان  و 

خوەیــان. شــەڕخوازی 

 

ئایــا وە چگــن دیکتاتورەێلــە، رێشــت و 

دگــۆڕدرێ؟ داڕێشــتەێلەیان 

دیکتاتورەێلــە  داڕووخیــان  تەجروبــەی 

ئەوانیــش  دومــاێ  ک  نیشــان  داگەســە 

وەداخــەوە هەمجــا ویــر و هــرز ئــەوان 

جــووور  ک  ئەوانــە  داڕێشــت  ئــەو  و 

ــگ  ــگدار دە واڵت ریش ــیێگ ریش بوروراس

ــێ وە  ــاگا بب ــە ک ئ ــا بێ ی ــە، حەتت وەرانگ

جیگرەێلەیــان هــە بــەردەوام دمینــێ و 

چــامن نــە بییــە و نــە کریاگــە.

دومــاێ داڕمیــان رژیــم بەعــس ســەددامی 

ــە  ــکا و واڵت ــاڵ 2003 وە دەس ئامری دە س

ــە  ــی ئازادیی یەکگرتــووەگان، هــەر چــەن ئ

حزبــە  دەس  وە  دەس دوماجــار 

سیاســیەێلە و  خەباتکارەێلــەێ وەرد 

دەس،  نەهات بیگــە  بەعــس  رژیــم 

نیشــتنە  ئــەوان  ک  دیمــن  باوجــی 

دە  گشــتێیان  و  دیکتاتورەگــە  شــوون 

حوکوومــەت کــردن بەشــدار کریــان.

دەو هەنســا بــی ک واڵت و واڵتوەندەێلــە 

ئــوو دوفێشــر کوردەێــل فەیلــی گشــتێیان 

و  سیاســەمتەدارەێل  ک  بیــن  هیمیــدار 

ــدراڵ  ــراق ف ــووی ع ــان ن ــەت و پارمل دەوڵ

و دموکراتیــک ک لــەو ســتەمەێلە ک وە 

ســەرێیان هات بــی ئــاگا بیــن و خوەیانیــش 

لــە ستەمکیشــەێلەێ جــاران بیــن، بەشــێیان 

بــدەن و ئــەو ســتەمێلە ک وەێــان چگ بــی 

و  ئاخیــن  بکــەن.  جوبــران  و  چارەســەر 

ئەوانیــش  ئــوو  نە کریــا  لــەێ وا  داخینــە 

و  خوەیــان  بــار  و  کار  شــوون  کەفتنــە 

حزب وازییەیلەیــان و نــە چــاو کــردن وە 

دییــن وەز و وەزیــات خەڵکەگــە و نەیــش 

ــا و هــاوار  ــە دەنــگ هان گــووش تەکانــن ل

ئــەوان و گلــەو دایــن ئــەو مــاڵ و میراتێیانە 

ــت  ــەددام زەف ــە ک س ــەو داراییەێلێیان و ئ

و داگیــر کردبــی و ئێســە فــرە لەیــان هــن 

ــن. ــووی بی ــەت ن دەول

چارە چەسە؟

رەوەنێــگ  و  رێ  ک  یــە  ئــەڕا  عــراق، 

ببێگــە  و  وەر  بگرێگــە  دموکراتیــک 

ــارە  ــارێ ناچ ــکانی، چ ــدراڵ راس ــگ ف واڵتێ

برایەتــی  حوکوومــەت  و  دەوڵــەت  ک 

خــوەێ وەرد خەڵکەگــە، دوفێشــر بــەش 

ئــەو  و  بکــەێ  دیارییــەو  خوریاگەێلــە 

دەێــن و دەێیەتەێلــە ک دە مــل عــراق 

ویــرەو  لــە  نــە  وەێیــان  بــدەێ  دیــرن 

ببەێگــە چــوون یــە قەرتێگــە ک ئــەوان دە 

مــل تاریــخ عــراق وەگشــتی دیــرن نــە هــە 

دە الی عــراق ئەێــت  ســەددامی، ئــوو وتنــە 

ــرەو  ــە وی ــەاڵم ل ــێ ب ــەو دب ــەرت، کوان )ق

نەدچــوو(.

بەش بــەش کــردن و هەبەشــە 
نــام  دە  فەیلــی  کــورد  کــردن 
عەشــیرەێل عــەراوی ک وە نــام 
نامگیــرەو  تەعریــب  پــڕۆژەێ 
بییەیــش چۆنــە ئــی کەمهــووزە 
پەرکەنــە کردگــە دە نــام عــراق 
ــا  ــان ی ــردن دوارەی ــووەو ک ک ک
گــردەو کــردن دەنــگ و بیرێیــان 
ئــوو یــەکا گرتنێیــان دە دەور 
یــەک خــوەێ کارێگــە نەبییــە و 

بێ ســەرئەنجام.



33
ژماره  107 - ئازاری 2021ی زایینی (2721)ی كوردی

32
گــوڵ ســوو

دە بــڕێ لــە کتاوەێــل شــیعەێلە دە بــارەی 

لــە  ئێــامم زەمــان وتنــە: یەکــێ  زهیــر 

ئــەو  دوارەێ  بییــن  دیــارەو  نیشــانەێ 

ــەورووز  ــوورا و ن ــە ک عاش ــە یەس حەزرەت

ــرن. ــەکا بگ ی

میرات ئەڵگــر  هــەم  فەیلــی  کــورد 

شــیعەێلە  گشــت  جــوور  عاشــووراس 

خــاون  هەمیــش  دنیــا،  سەرانســەر  دە 

نــەورووزە جــوور گشــت نەورووزوەندەێل 

جــەژن  ئــی  ک  ئێرانییەێلــە  ئــوو  دنیــا 

ــە ک  ــت کوردەێل ــی گش ــرن وەتایبەت ئەڵگ

دە ئــی رووژە ئــەڕا خاتــر عەیــد مبارگــی و 

پیرووزبایــی ســەر ددەن ئەڵــە یەکرەکــی و 

کورد فه یلی
گر 

ڵ
هه م میرات ئه ل

عاشووراس، هه میش خاوه ن 
نه ورووز

ــورد  ــەک، ک ــار ی ــاڵ و دی ــنە م ــەر دکیش س

گشــت  وەرد  دکــەێ  لــەێ وا  فەیلییــش 

تاجیکەێلــە،  ئەڤغانییەێلــە،  ئێرانیێەێلــە، 

گشــت  و  کشــمیرییەێلە  ئازەرییەێلــە، 

کوردەێلــە.

 - دوانــەی شــیعە بییــن و کــورد بییــن، 

ئــەڕا کــورد فەیلــی تەوامنەندیێگــه 

پزشــکەێلە وتنــە ک الڕاس مــەزگ ئایــم، 

کونــروڵ الچــەپ لەشــێ هــا وە دەســێیەو 

ئــوو الڕاس مژگــێ کونــرول الچــەپ لەشــێ 

دکــەێ ئــەڕا یەســە وتنــە ئەوانــە ک چەپێڵن 

الڕاس مەزگێیــان ئەکتیڤــرە لــە الچەپــێ.

ــە ک چەپێڵە؛هــەر  هــە وەێجوورەیــش وتن

دو الگــەێ مەزگێیــان ئەکتیڤــرە لــە گشــت 

ــە  ــن ک چەپێڵەێل ــە دزان ــە وە ی و دەلیلەگ

چــوون وە خاتــر نــام دەم مــەردم و عــورف 

واڵت کــوت لــە خوەیــان دکــەن ک بــڕێ لــە 

کارەێلــە جــوور نــان خــواردن و دەس دایــن 

دە وەخــت ســەاڵم ســەنن  و خوداحافــزی 

کــردن، وە دەس راس بکــەن جــوور ئــەو 

دووەێ تــر، ئــەڕا یــە مەزگێیــان چاالکــرەو 

دبــێ، چــوون دە فــرە کارەێلــە کار لــە هــەر 

یەکگــەر  و  دکیشــن  مەغرێیــان  الی  دو 

نییــن.

کــورد فەیلییــش لــەێ وا وە ســەرێ هاتگــە 

ئــوو دە کارەێــل سیاســی هــووکارەێ خوەێ 

ــتووبێ  ــی بداش ــی و چاالک ــە ک نەرم کردگ

هــەم ئــەڕا کوردایەتییەگــەێ هــەم ئــەڕا 

ــوردە و  ــەم ک ــوون ه ــیعەیەرییەگەێ، چ ش

هــەم شیعەســە و بایــەد ویــرێ وە هــەر دو 

الوە ببــێ.

مئجــا ئــی ئەومختــە کــردن خوەێیــە دە 

و  دیاێــگ  گەرەکــێ  وە  هــەردوگ الگــە 

چگەســە  فەیلیێــگ  کــورد  ک  وەختــێ 

شــیعەیەتی کــردن و دش کردگــه دە نــام 

ــە دە  ــە و پیاگان ــە شــیعەێلەگە، کوردان حزب

بــان مەرامەگــەێ وســاگە و وەختێگیــش 

چگەســە نــام حزبەێــل کــوردی، رەنــگ 

تــا  کار  دکەفێگــە  بیینــێ  شــیعە  رواڵ  و 

 کەنعان حاتەم
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یــادەو  شــیعەگەری  لــە  ک  چــێ  هــەر 

گرتگــە ببەێگــە نــام کوردایەتییەگــەێ و 

دەربــەن کورشیــان و شــەهید بییــن دە 

ــەرام  ــان م ــان دە ب ــوازی و وس رێ ئازادیخ

کــورد  یەســە ک  ئــەڕا  نەبــێ.  پیاگەتــی 

بــەرزەو  خــوەێ  ســەر  دتوانــێ  فەیلــی 

ــژوو  ــژاێ می ــێ ک دە دری ــگ و بویش بگرێ

و  پێشــەنگ  هــە  کــوردی،  حزبەێــل 

ــتگە دە   ــێ داش ــەر نەترس ــە س ــواڕۆو بیی ن

کوردایەتــی.

دەســپاکی و دڵپاکــی و یەکگــەر و وەفــادار 

بییــن و یــەکا کــردن کار و بارەێلــە یەکــێ 

لــە تایبەمتەندییەێــل کوردەێــل فەیلییــە 

و  هشارهشــارەکی  تــر  بــڕێ  جــوور  ک 

بایــەد  ک  وەختــێ  دە  کــردن  دزی وازی 

کارەێــل ســەختێ ئەنجــام بــدرێ ســەرێیان 

نەدبــێ ئــوو ک هــەر کوردێــگ ک وەڕاســی 

کــورد ببــێ، یــە هــا دە خوێنــێ ئــوو هــا دە 

ــێ لەێ واســە  ــوو چــوون ئەڵکەفت شــیرێ، ئ

ــی دە  ــار سیاس ــەت و کار و ب ــاێ سیاس مان

ــداقەت و  ــێ س ــە یان ــی ه ــورد فەیل الێ ک

ــن  ــە دودووزەوازی و خــڕ دای یەکڕەنگــی ن

و پێچانــن واڵت، چشــتێ ک وەداخــەوە دە 

نــام سیاســی  ئایمەێلــە بــاوەو و فــرە لەیــان 

هــە ئــی رەوێشــتە وە کار سیاســی دزانــن و 

بــەس، ئــوو ســداقەت، وە ســادەگی دزانــن 

ــەڕا کار سیاســی. ــێ ئ و وە چشــت گەن

حزبەیــل شــیعەیش  لــە ئــی هنــە دە کــورد 

فەیلــی ئەوڕەســینە و هــەر جیــێ ســداقەت 

گیان بەخشــی  و  دڵپاکــی  و  دەســپاکی  و 

ــان کلــگ دکیشــن وەرەو  وەگەرەکــە خوەی

دانەســە  ک  فەیلییــە  کوردەێــل  ئــەو 

ئــوو  ئەندامێیــان  بینەســە  و  داڵتەیــان 

ئەنجــام دایــن کارەێــل ســەخت دخەنــە 

مــل ئــەوان و ئەســپارنەێ وەیــان.

   - زات دوانە، بنەواێ پایاری دە کارە

ــەێ  ــێ ئەومخت ــوون مژگ ــی، چ ــورد فەیل ک

کــورد بییــن و شــیعە بییــن وەیــەکا بییە، وە 

ــان ســازگاری  ئاســانی وەگــەرد هــەر دوگێی

پەیــدا دکــەێ و هەمیشــە دەو رێــگا ک 

ــە  ــەێ و ن ــورد بیینەگ ــە ک ــە وەر ن گرتگەس

ــە ویــرەو نەبردگــە ئــوو  شــیعە یینەگــەێ ل

ک  عەراوەێلــە  لــە  بــڕێ  وەچەواشــەێ 

وەختــێ زوور دکەفێگــە ملێیــان یــا وەختــێ 

ک بێ هەوەجــە دبــن وە کار حزبایەتــی 

و شــیعایەتی واز دیــارن لــە ئێاممەێــل و 

ــە  ــان ه ــەوان هەمیش ــیعە ئ ــل ش رێبەرەێ

ــەڕا یەســە  ــوو ئ ــن ئ ــە و دمین ــادار مان وەف

ک کــورد فەیلــی دە هــەر جیێــگ بییــە 

ــواڕۆو و پێشــەنگ  هەمیشــە هــە جــوور ن

ــەن. ــە و دک ــێ کردن قەبووڵ

پــرد و راوفەیێگــە دە  - کــورد فەیلــی،   

شــیعە و  کــوردی  حزبەێــل  نام بەیــن 

ــە  ــی زات دوانە ی ــر ئ ــی، وە خات کــورد فەیل

ک دیــرێ هەمیشــە دەرۆنــدار بییــە و دڵــێ 

ــم  ــچ پارادای ــێ بێ هی ــە و دتوان ــەو بیی گەپ

ــەێ و  ــووڵ بک ــەر دو الوە قەب ــرێ، ه نواگ

ئــی تەوامنەندییەیــش هــەم حزبە شــیعەێلە 

ــەێ وە وەر  ــە دگرن ــە کوردەێل و هــەم حزب

ــل  ــە ک وە ئەندامەێ ــەڕا یەس ــوو ئ ــەم ئ چ

ــگ دە  ــان جــوور پردێ ــی خوەی ــورد فەیل ک

نامنــی حزبەێــل کــوردی و حزبەێــل شــیعە 

دنــووڕن و یــە خــوەێ بییەســە مایــەێ 

ســەربەرزی کــورد فەیلــی هــەم دە عــراق و 

ــراق، وە گشــتی. هــەم دە دەرەوەێ ع

 - کورد فەیلی، ئەمانەتدار توجارەگان

دە نــام کار بازاڕیــش هــەم هــە لەێ واســە 

ئــوو بازەرگانەێــل گــەورا، کــورد فەیلــی 

دکەنــە ئەمیــن خوەیــان و کــورد فەیلییەێلە 

خاتــر  وە  تــر  کەســەێلێ  نــواێ  هانــە 

دەســپاکی ئــەوان و وەو خاتــرە ک وە دڵ و 

ــەن. ــان کار دک گی

 - کــورد فەیلــی، کارمەندێگــە بێ تەمــا و 

زیادەخــوازی

هــە  هــەم  دەوڵەتییــش  کار  دە 

وەیجوورەســە و کوردەێــل فەیلــی ئێقــەرە 

بێ تەمــاکاری ســەر دخەنــە خــوار و کار 

خوەیــان وە  بێ مننــەت و ســنەت دکــەن 

ــوو دە شــوون چــاو و ڕاو کــردن و خــراو  ئ

کــردن کەســێ نییــن و لــە قــوڕن دڵــەو 

ــدارە و خەڵکەگــە دخــەن  ــان و ئ کار خوەی

ــن  ــت گرت ــەڕا پوس ــاو ئ ــوون رێچ رێ و چ

ــرن، بەرپرســەێلەیانیش جــوور  وە ول نەدی

ــەڕ دناســنەیان  ــێ بێ شــەڕ و گ کارمەندەێل

ــە  ــرن و ه ــان دی ــێ الیینێی ــا کوت ــەم ت و ک

و  ســایقی  و  ســاف  لــە  ســەرانییەو  لــە 

دڵســووزییەگەیان ئــەڕا ئەنجــام کارەیلەیان 

ئەوڕەســن.

ــی، هــەم خاســە و  ــورد فەیل ــەت ک  - قناع

هــەم خــراو

زات  وە  خــوەێ  هــەم  فەیلــی،  کــورد 

خــوەێ قانــع هاتگەســە دی و قانــع ژیاگــە 

جــوور  دزانــێ  خــوەێ  هەمیــش  ئــوو 

وەداخــەوە  هێــامن  ک  کەمهووزێــگ 

جــوور الییــە و دەێشــتەکی دە وەخــت 

ــووکارەێ  ــووڕن وەێ، ه ــە دن بەش کردنەێل

ــەێ  ــوەێ و رێگ ــان خ ــە ک ن ــوەێ کردگ خ

وەرەو نــوا چگــن خــوەێ بکەێگــه ێ دی 

و دە ئــی رانــت و رانت وازییەێلــە و ئــی 

راوفە یەرییەێلــە نەبینــێ و هــە وە بــان 

ئــی  بکــەێ،  هســاو  خــوەێ  تەوانایــی 

خاســە  رەوێشــتە  ئــی  و  مناعەت تەبعــە 

باوجــی نــە ئــەڕا کشــوەرێ جــوور عــراق ک 

کار سیاســی دە نامــێ رێ و رەوەن و نــەزم 

ــتێ  ــوەێ و چۆچش ــە وە خ ــێ نەگرتگ خاس

ــەڕا  ــە، ئ ــەڕا خوەێی ــەس ئ ــەر ک ــامن ه هێ

یەســە ک کــورد فەیلــی بایــەد لــە ئــی 

ئــوو  ئەڵگەردێگــەو  خوەێیــە  رەوێشــت 

ــە دە  ــە وەر و جگەجگ ــرێ بگرێگ رێ تازەت

زەێــن و دیــدگاێ واڵت، جیــێ بەرزتــرێ 

ئــەڕا خــوەێ وازەو بکــەێ تــا خاون کارەێلــە 

وەێ  حزبەێلــە  خــاون  و  بەرپرســەێلە  و 

ــووڕن  ــگ بن ــوور تەوامنەندیێ ــە ج قناعەتێی

نــە ک وە قانــع و دوور ژە گیانێیــان، وە 

ــت  ــەن و دە وەخ ــاوێیان بک ــەک هس خرت

بــەش کردنەێلــە دی لــە ویــرەو نەبەنەیــان.

 - گۆڕانکاری، فرە وە گەرەکە

جــوورە  ئــی  فەیلــی،  کــورد  ئەگــەر 

ــەو  ــوەێ ئەڵنەگرێگ ــل خ ــە م ــتنە ل نووڕس

ــوور  ــگ و ج ــچ نەدبێ ــێ وە هی ــە هیچ ه

ئــی ســەدە ک نــواڕۆو کار حزبایەتــی و 

جمێشــتەێل سیاســی و خەبــات بییــە و 

ــداکاری  ــاوان فی هەرچــەن ک رووڵەبجــم ت

و خوەێ بەشــیێ وە عــراق داگــە وەلــێ 

ئێســە دە وەخــت بــەش بردنەێلــە و دوماێ 

رووخیــان ســەدام داگــە دە نــام هیــچ، 

ــەڵ  ــچ ئ ــوو هی ــچ ئ ــام هی هــە ددەێ دە ن

ــاوان  ــر ت ــتێ فێش ــە گش ــە ل ــچ. ی ــان هی ب

ــەزان کاری و هــن ســاف و ســایقی کــورد  ن

ــاێ  فەیلــی خوەیــە، هــەر چــەن ک دە دنی

هــەر  الچگــن  تــر  ئەوانــەێ  سیاســەت 

هامڵــێ ئــوو حەتتــا هــەر رەفێقێگیــش، 

وە  بەش کردنەێلــە  وەخــت  دە  دوفێشــر 

ســوود و بەرژەوەندیێــگ ئــەڕا خوەیــان 

دزاننــەێ و لــە خــودا خواســتەیانە.

قانـــع  خـــوەێ  زات  وە  خـــوەێ  هـــەم  فەیلـــی،  کـــورد 
هاتگەســـە دی و قانـــع ژیاگە ئوو هەمیـــش خوەێ دزانێ 
جـــوور کەمهووزێـــگ ک هێمـــان وەداخەوە جـــوور الییە و 
دەێشـــتەکی دە وەخـــت بەش کردنەێلـــە دنـــووڕن وەێ، 
هـــووکارەێ خوەێ کردگـــە ک نان خـــوەێ و رێگەێ وەرەو 

نـــوا چگن خـــوەێ بکەێگـــه ێ ...
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گــوڵ ســوو

عراقییه یلێ، 
بێ   به ش له ناسنامه

ســەاڵح حه ســەن بابان

فدراڵیســم دە ناوبەیــن دەوڵــەت  هەرێــم 

کوردســتان وەل دەوڵــەت ناوەنــدی عــراق، 

شــەڕەێل  نام دەســان  دە  هەمجــا  ئــوو 

ــیعە و  ــوو ش ــەراو ئ ــورد و ع ــی ک بێ کوتای

ــرد  ــوەێ ب ــەش خ ــێ ب ــەر کەس ــونی، ه س

کــورد  یــە  ناوەکییــە هــەم هــە  و دەێ 

ــا و دوارە  ــەگەێ خوری ــی ک بەش ــی ب فەیل

کــورد  چــوون  مــا  نادیــاری  حەقەگــەێ 

فەیلــی یەکــێ لــەو کەمهووزەێــل عراقییــە 

بــی ک نــە چــەن ئــەو خەڵکەێلــە ئــوو 

نــە حەتتــا نــە چــەن ئــەو کەمینەێلــەێ 

ــام  ــی دە ن ــوەێ، نوێنه رایەت ــە خ ــر ل کەم

پارڵــامن و حوکوومــەت نــووی عــراق و 

ــی  ــا دەســەێ ئنتقاڵ ــوو حەتت ــش ئ هەرێمی

ــرێ  ــی دی ــزارات و ستەمکیش ــاڵ ج ــل س چ

دوارە دە زێــد و ماواگــەێ خــوەێ وە بــەش 

دبێگــە خــاون  خــوەێ دڕەســێ و دوارە 

جیگاگــە بــەرزەێ خــوەێ ک دە دەوران 

وەر ژە ســەددام داشــتەێ ئــوو دوجــارە 

ــی  ــاواێ باوان ــد و م ــە زێ ــرە ل ــەش ف وەو ب

خوەێیــە ک داگیــر کریاگــە دڕەســێ، ئاخیــن 

و داخینــە ک نــە تەنیــا لــەێ واوە نەبــی 

ک کــورد فەیلــی چــارەڕەش ســەر لــە نــوو 

مەزهەبــی  قەێــڕان  تــووش  یــەک ال  لــە 

و شــەڕ ناوبەێــن شــیعە و ســونی هــات 

نــام  کەفتــە  یەک الیێ تــرەوە  لــە  ئــوو 

و  کــورد  ناوبەێــن  ملمانــەێ  گیچــەڵ 

عــەراو لــە ســەر دیــاری کــردن ســنوور 

کوردســتانات وە هســاو دیــان.

ــە، شــیعە مەزهەبــن  ئــی خەڵکــە کوردزوان

ــڕ داوو  هەرچــەن ک چشــتەێلێ جــوور )ک

کیشــان و ...( ک هێامنیــش هــا دە ناوێیــان 

ــێ  ــە و هات ــان و کاکەئیی ــووز یارس ــن ه ه

هــن میــرات وەر ژە بســەڵامن بیینێیــان 

بــن.

ــەددامی  ــس س ــە، وە دەس بەع ــی خەڵک ئ

بــڕ بــڕەو کریــان و چۆچریــان  دە جی جــی 

عــراق ئــوو دە جوغرافیــاێ عــراق عــەراوی 

تــەرف و تۆنــەو کریــان.

داڕمیــان  بوونــەێ  و   2003 ســاڵ  دە 

ــرە  ــی ف ــورد فەیل ــس ، ک ــەت بەع حوکووم

ــن ک دومــای  ــەێ زینگــەو بی ــە همێدەێل ل

و کەرکــووک و حەڵەبچــە و ســڵێامنی دە 

و  خووزســتان  و  ئیــام  دە  ئــوو  عــراق، 

ــش  ــرە لەێیانی ــوو ف ــران، ئ ــان دە ئێ کرماش

ــە و  ــان بیی ــدا زێدێی ــەو بەغ ــە جاران هــە ل

ــدا  ــتێ بەغ ــە ک چۆچش ــە وەێ خاترەس ه

فەیلی نشــین  کــورد  شــار  گەپریــن  وە 

دە دنیــا نارسیاگــە، ئــی خەڵکــە چــوون  

ماوایــان  و  مڵــک  دەجڵــە  رووژهــەاڵت 

بییــە، دە دریــژاێ تاریــخ وە نــام کــورد 

دەجڵەیــش نــام دەر کردنــە.

ئــەوان دانیشــتەێل حەمریــن و گەرمەســێر 

ــل الژۆر  ــان وەرد کوردەێ ــە و بن زوانێی بیین

عــراق، ئەورامانییەێلــە و ســورانییەێلە و 

کرمانجەێلــە، جیــاوازە و و کوردەێــل الخوار 

یەکــێ لەیــان کــورد فەیلــی بــی هەرچــەن 

ــن  ــەک ژیابی ــی چــەن ســاڵ وەرد ی ک چەن

و بــڕێ زاڕوویــش لــە یەکــری داشــن و 

ــە  ــان ل بێ ســەرو شــوون هیشــن مناڵەێلەی

ئاڵنگەێــل ئــی جنایــەت دژ وە بەشــەر مانــا 

بــی.

دەو بەێنەێلــە ک شــەڕ هەشــت ســاڵەێ 

ئێــران و عــراق دکەفتــە دەر دە هــەر کــوو 

ئەودڕســین ژن  و پیــاگ عراقیێــگ هاوســەر 

ــان  ــرێ وە زوور تاڵقێی ــگ دی ــورد فەیلیێ ک

فەیلییەگــە  کــورد  و  ددان  یەکــری  لــە 

ــەوی  ــەن ک ئ ــران هەرچ ــەڕا ئێ ــن ئ دتاڕان

تاکمەبــڕێ  و  باپیــر  و  بــاوگ  خوەییــش 

لەیانیــش باوەگــەورە و چــەن پشــتێ هــەم 

دە عــراق هات بیگــە دی و ژیابــی.

 ٢-نــواێ خوەندەواریــی منامەێــل کــورد 

فەیلــی دە دەر بــااڵ، گرتــن

ــان دە  ــواێ دەرس خوەنینێی ــەوە ن ــێ ژە ئ ب

ــل کــورد  ــە دەر زانکۆوەندەێ زانکــۆ و کردن

فەیلــی لــە زانکۆوەێلــە یەکــێ تــر لــەو 

چشــتەێلێ بــی ک پاســاکردن مــاف مــرۆڤ 

دە حــەق ئــی خەڵکــە وە ژمــار دیــاێ. ئــی 

ــەر  ــە وە س ــە و ه ــاف مرۆڤ کارە دژ وە م

ــی هــات. ــورد فەیل ــل ک مناڵەێ

 - زێد و ماواێ کورد فەیلی

کــورد فەیلــی وە گشــتی هــا دە تلیــامرەێ 

باریکــێ دە ناوســنووران ئێــران و عــراق، 

ــەرسە  ــە و واســیت و ب ــتانەێل دیاڵ دە ئوس

قوربانــی  وە  کریاگــە  فەیلــی،  کــورد 

ناودەســان شــەڕ و تاڵبەیلــێ ک ریشــگ دە 

بەشبەشــەکییەێل مەزهەبــی و هووزایەتــی 

دە عــراق و ناوچەگــە دیــرێ، ک ســەخرین 

بوختانبارییەێلییــێ جــوور بوخــت خیانــەت 

وە عــراق و... هــاورد وە ملێیــان ئــوو بــێ ژە 

ــە  ــر کــردن ل کوشــت و بڕەێــل فــرە، ناهمی

ناســنامەێ عراقــی داشــن و ســڕین ناوێیــان 

لــە نــاو هووزەێــل شــاروەند عراقــی، دەس 

ــان  نایــن وە مــل مــاڵ و میــن و حەقەێلەی

بــڕێ لــەو ئەســتەمەێلە بیــن ک وە چەنــی 

چــەن هچــان و دە دریــژاێ پروســەیێگ 

نەنگەســار  حوکوومــەت  دە  ســاڵە   چــل 

هــات  ســەرێیان  وە  ســەددامی  بەعــس 

ئــوو دە ناوبەیــن ســاڵەێل 1863 تــا وه 

2003 زایینــی ک ئامریــکا و هاوبەشــەێلەێ 

عــراق داگیــرەو کــردن، هــە جــوور شــەوەێ 

ترســناکێ، دە ژیــان ئــی فەقیرەێلــە، دریــژە 

ــدا کــرد. پەی

ئەســتەمەێلێ ک هــە وە ســەر کــورد فەیلی 

ــات و بەس ه

١- نواێ ژن و ژن خوازی گرتێیان

یەکــێ لــە منوونەێــل زق ئــی جنایەتەێلە ک 

ــن  ــا، مەێ ــی کری هــە دە حــەق کــورد فەیل

عراقییەێلــە  دووەێ  ئــەو  کریــان  منــا  و 

ــل  ــردن وەرد ژن و پیاگەێ ــە هاوســەری ک ل

کــورد عراقــی بــی ئــوو دڵتەزنرەگــەێ جیــا 

ــەو ژن و شــووەێلە  ک  ــی ئ ــردن زوورەک ک
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گــوڵ ســوو

و  نویســەرەێل قانــوون و دەســتوور بــااڵێ 

چــوون  و  نەداشــت  ســەددام  دومــاێ 

ــێگیش  ــت کەس ــا نەداش ــێ دەو ناوج دەنگ

جــوور  عــراق  ئــوو  نەژنەفــت،  دەنگــێ 

ــەڕا  ــان ک ئ ــخ، دا وە نیش ــان تاری هەمیش

بــڕێ لــە زاڕووەێلــەێ داڵگــە ئــوو ئــەڕا 

ــە. ــر ژن باوگ ــڕێ ت ب

 - وە نام حزب و وە کام هووز و عەشیرە

دە  هووزایەتــی  و  عەشــیرەخوازی  بــاس 

عــراق ک هەمیشــە هــە زاڵ و زق بییــە 

دە مــل چشــتەێلێ تــر، دومــاێ 2003یــش 

تــووک رزان و ئیجــارە حزبه یلێــگ  سیاســی 

ــەڕا  ــووز و ئ ــیرە و ه ــوون عەش ــتە ش نیش

یــە هاتنــە دی ک بنچینــەێ عەشــیرەیی 

داشــن و وە درووکانــی نــام حزبێــگ نریــا 

وە ملێیــان. وەختــێ ک هەڵبژارتنەێلــەێ 

گیریــا  ئەنجــام  دەوڵەتیــش  و  پارملــان 

ــان  ــە دە پارمل ــی رزگ وەندییەێل ــا ئ هەمج

کاری  و  فراکســیوونەێل سیاســی  نــام  وە 

میلیشــیاێل  نــاو  دە  و  گیریــان  ئەنجــام 

هــە  هەمجــا  چەکدارەێلەیــش  هێــزە  و 

لــەێ وا، عەشــیرەوانی ســەر هێــز دا.

جــوور  فەیلــی  کــورد  ناوبەیــن  دەێ 

کەســێ ک وە قــەوڵ جــاران وتنــی )لــە 

لــە  دەرهات بــی(  بێ منــاز  مەســجد،  دو 

ناوبەیــن  دە  دووزە  دو  ئــەوە ک  جاتــی 

کــورد و شــیعە بــەش و بەێــر بگــرێ دە 

ــچ  ــا خــۆ هی ــەش م ــە وە بێ ب هــەر دو الگ

ــێ ژە  ــی و ب ــی وە قوربان ــانە ب دەو ناودەس

ــێ ک  ــەر قەێڕان ــی، ه ــل سیاس کار و بارەێ

ــراق  ــدراڵ ع ــەت ف ــی حوکووم ــە نامن کەفت

فەیلــی،  کــورد  هــە  یــە  هەرێمەگــە،  و 

بــی ک  بەغــدا  فەیلــی  کــورد  دوفێشــر 

فــرە  ملمانەێلــە ک  ئــەو  تــاوان  بایــەد 

پــێ  وە  پەیوەندیێگیــش  هیــچ  لەێیــان 

نەداشــن بدیــاگا، چشــتێ ک ماموســتاێ 

زانکــۆ موستەنســەرییە )عســام فەیلی(یــش 

ــە. ــە وتگ ــە ی ه

هەرچــەن  فەیلییــەگان،  ئەکادیمییــە 

ــی  ــن باوج ــردن بی ــتەوانی ک ــاوەڕێ پش چ

سیاســییەێلەێ  ئوپوزوســیوونە  ک  دیــن 

دەوران خەبــات چــل  دە  ئەوســاوین ک 

و  یــار  فەیلــی  کــورد  وەریــن،  ســاڵەی 

یاوەرێیــان بــی  و لــە ســاڵ 1963 زایینــی تا 

ئێســە یارمەتــی کــورد فەیلی داشــن، ئێســە 

ک رەســینە وە دەســهەاڵت و بەشــدار بینــە 

وادەێلــەێ  و  پیاگەتــی  حوکوومــەت،  دە 

ــە وە  ــردن و وەنەس ــرەو ب ــە بی ــان ل خوەی

کارەێلــێ تــر کــردن و چۆنــە ســەرگەرم 

کــردن  پاڵپشــتی  ک  بیــن  ســەرقاڵەو  و 

ئەوانــەێ ک هانــاڕەس رووژەێــل ســەخێیان 

بیــن لــە یادێیــان چــگ، چشــتەێلێ جــوور 

ئــەو هەمگــە قوربانــی منــام و نوومنامــە 

ک کــورد فەیلــی ئــەڕا بزوتنــەوەێ کــوردی 

ســاڵ 1964 دا و ئــەو هەمگــە خزمەتــە ک 

ــردن  ــی ک ــورد فەیل ــتانی ک ــاڵ کوردس ئەبت

ــوار،  ــا خ ــان ت ــە ب ــوردی ل ــت ک وە جمێش

ــن و  ــەقام دای ــن و س ــر دە بنەڕانای دوفێش

بەردەوامــی حزبەێــل کــوردی، یــان دومــاێ 

ئــەوە هەمیــش دە پشــتگری کــردن لــە 

ــا ک  ــیعە ئەوس ــەوراێ ش ــەت گ مەرجەعیی

ــی ک  ــاخ ب ــی و قاچ چۆچشــتێ کارێ بەڕان

ــات  ــل خەب ــتێ دە بەڵگەنامەێ ــە گش ئەیان

میــژوو جمێشــت و حزبەێــل شــیعە،  و 

ــە. ــان هاتگ خوەی

 - داخ بێ فراکسیوونی

وەداخــەوە فراکســیوونێگ فەیلــی نییــە 

ــوو دە  ــا شــوون شایستە ســاالری بگــرێ ئ ت

هام وشــوویەری وەرد ئــەو فراکســیوونەێلە 

ــکا  ــەو ب ــی دیاریێ ــورد فەیل ــەڕا ک ــێ ئ بەش

ــە ک  ــل گەپ ــەو نهاتەێ ــە ل ــە یەکێگ ــوو ی ئ

دنیــاێ سیاســەت عراق وەگشــتی گرتگەســە 

وەر و نــواێ ئێــوەت کــردن و گەپــەو کــردن 

قەزییــەێ کــورد فەیلــی وســاگە تــا نەهیلــێ 

ــل  ــل و دامەزراوەێ دە چوارچــووەێ حزبەێ

چ ئســاڵمی و چ کــوردی بیــر بکــەن لــە 

چارەســەر کــردن ئــی خەڵکــە دوورخریاگــە.

 - بێ بەش لە نوێنەرایەتی

دە دســتوور بــااڵێ عــراق، چشــتێ وە نــام 

ــر  ــەش و بەێ ــن ب ــا ته زمی ــە ت ــا( نریاگ )کۆت

کەمهووزەێلــە دە عــراق بکــەێ ئــوو گشــت 

دە  دەنگێــگ  و  نوێنەرێــگ  کەمینــەگان 

عــراق و هەرێــم کوردســتان  پارملانەێــل 

بداشــتووبن.

کــوردە  ئێســە  کوردســتان  هەرێــم  دە 

و  تورکەمانــەگان  ئێزەدییــەگان، 

پارملــان  دە  منایەنــدە  مەســیحییەگان، 

یــە  باوجــی وەداخــەوە  هەولێــر دیــرن 

ــە وەێ  ــی بەش ــی ک ئ ــورد فەیل ــە وە ک ه

ئەوەســە  ئــەوان  دەســپێچ  و  نەدریاگــە 

دە  و  کــوردە  خــوەێ  فەیلــی  کــورد  ک 

کوردســتان خــۆ وە کەمینــە هســاو نەدبــێ.

و  تەعریــب  خاتــر  وە  فەیلــی ک  کــورد 

چووڵــەو کــردن و داگیــر کریــان زێــد و 

ــەگان دە دەوران بەعــس دە  ــاواێ فەیلیی م

چــوار پــەڕ عــراق و کوردســتان پەل پەلــەو 

کریاگــە، تاوانــێ نییــە و نه بایــەد مەێــن 

و منــاێ بکــرێ ئــەر دە ئــی بەش بــەش 

خوەیــان  عراقییەێلــە  نــە  ک  کریانــە 

دکەنــە خاونێیــان ئــوو نــە کوردســتانییەێلە 

وەرەو  بچــوو  خوەیــان،  وە  دخڕنەێیــان 

ئــەڕا  تــر  کشــوەرێگ  هــەر  و  ئێــران 

لــە  بەشــەێلەێ،  و  مــاف  ئەوســەنین 

بێ پەالمــی. و  بێ پەلەمــاری  و  ناهاڵجــی 

ــەل  ــان و پ ــتێ دی ــە گش  - دە ئەڵبژارتنەێل

ــن ــی دکوت ــورد فەیل ک

دە ســەرەتاێ عــراق دومــاێ ســەددام و 

دە ســاڵ 2003 وەرەو ئیــا، وەختــێ ک 

بــاس دەنــگ و ئەڵبــژاردن ئــەڕا پارملــان 

دە عــراق و دە کوردســتان  ســەر گــرت، 

دەس  وە  ئــەو  وەر  کــردن  وەر  گشــتێ 

فەیلییەێلــە  کــوردە  دەنگەێــل  هــاوردن 

ــی و  ــێ ملیوون ــگ س ــوور کەمهووزێ ک ج

ئەناســینەیان  دەنــگ دار  و  جەمــاوەردار 

ــر ئــی  مئجــا ک دیــن جــوور عەشــیرەێلێ ت

دەنگەێلێیانــە کــووەو نییــە دە یەک جــی 

و بەش بەشــەو کریاگــە دە نــام کــورد و 

شــیعە، جگەجگــە گشــتێ واز هــاوردن لــە 

ــە وەو  ــی و ل ــە کــورد فەیل دەنگ خــوازی ل

ال نەنیشــتنا دەنــگ ئــی کەمهــووز ک لــەو 

فرە کەســرەیش. کەمینەێلــە 

یەکــێ تــر لــە چشــتەێلێ ک نەهیشــت 

یــەک   دە  بکــرێ  کوومــەو  دەنگــە  ئــی 

لــە  بــی  فەیلــی  کــورد  چرچیــان  جــی، 

هەڕەکیشــەکییەێل جــار و بــارێ ک دکەفتە 

نام بەیــن بەغــدا و هەولێــر ک دە هــەردوگ 

ال بــی وە خســار دە بــان خســارێگ گــەپ 

ــە. ــوردە فەیلییەگ ــەڕا ک ئ

تــا  کــەم  هێامنیــش  ک  دزانــن  گشــتێ 

ــێ، وەخــت و نەوەخــت دە هەنســای  کوت

ئەڵبژاردنەێلــە گــرد سیاســییەێلە وەدروو 

ئــەڕا  فەیلــی  کــورد  هەواڵپــرس  دبنــە 

وەداخــەوە  دەنگەێلەیــان،  کــردن  گــرد 

هــە وەوچۆنــە ک ســاڵح فەیلــی وتگــە 

وە  بــی  تەمامــەو  ک  ئەڵبژردانگــە 

قەوڵییــەێ جــاران وتنــی: )ئــەوە رووژێگــە 

و مئڕووژیــش رووژێ( و گشــتێیان دچــن 

هیــچ  و  نەدکــەن  دومــا  ئــەو  وەر  و 

وەختێگیــش وە چەواشــەێ وادەێلــێ ک 

دەو بەێنەێلــه دانــە، دەس شایســتەێلەێ 

کــورد فەیلــی نەگرتنــە نــە دە دەوڵــەت 

ــن  ــە دە ه ــوو ن ــراق ئ ــان ع ــە دە پارمل و ن

کوردســتانیش.

ــاڵ 2003  ــی، دە س ــاڵح فەیل ــورەی س وەگ

ــەورا  ــێ گ ــەن بەش ــە الی ــا ل ــەالێ کری تەق

لــە مقەیەتــی ناســنامەی نێشــتامنی عراقــی 

نام دەســان هووزایەتــی  ک ئەوەێــش دە 

ــوو  ــگ ئ ــرەو چ ــە بی ــی ل و نەتەوەگەرایەت

ئــی رێیــە، خاڵێــگ گــه ن )ســەلبی( لــە 

ــە  ــەن گشــت حزب ــە الی ــە ل ــان فەیلییەێل ب

کــرد،  تومــار  کوردییەێلــە  و  شــیعەێلە 

ــتمەێل  ــاتەێلێ ک سیس ــەێ کارەس هەکاتیی

ــن دە مــل گشــت  ــم وەری ســتەمکاری رژی

کەمینەێلــە دوفێشــر کــورد فەیلــی هــاورد.

«
کـــورد فەیلی وە گشـــتی ها دە تلیمـــارەێ باریکێ دە ناوســـنووران ئێران و 
ەبچە 

ڵ
ە و واســـیت و بەســـرە و کەرکـــووک و حەل

ڵ
عراق، دە ئوســـتانەێل دیال

ێمانی دە عـــراق، ئـــوو دە ئیـــ�م و خووزســـتان و کرماشـــان دە ئێران، 
ڵ
و ســـل

ئـــوو فـــرە لەێیانیـــش هە لـــە جارانەو بەغـــدا زێدێیـــان بییـــە و هە وەێ 
خاترەســـە ک چۆچشـــتێ بەغـــدا وە گەپترین شـــار کورد فەیلی نشـــین دە 
ـــک و ماوایان 

ڵ
ە مل

ڵ
ت دەجل

ڵ
کە چـــوون  رووژهـــە�

ڵ
دنیـــا ناســـریاگە، ئـــی خەل

ەیش نـــام دەر کردنە.
ڵ
بییـــە، دە دریـــژاێ تاریـــخ وە نام کـــورد دەجل
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گەلێگــن  ک  یــەوە  بــان  وە  کوردمانــا 

ــا  ــار دنی ــژوو و ژی ــن و ریشــگ دە می دێری

ــرن باوجــی وەداخــەوە هەمیشــان هــە  دی

تاوانەێــل فرەیێــگ ئــەڕا ژیــان و زینــگ 

مایــن خوەیــان دانــە.

ئائینــێ،  و  هــووز  هــەر  لــە  ئــەوان 

میــژوو  دریــژاێ  دە  گیچــەڵ  فــرە 

لــە  یەکــێ  دینــە.  خوەیــان  چــەم  وە 

کــورد  )ژینووســاید  ســەیین ترینەێلەیان 

فەیلــی( بییــە. دەو بەینــە ک چــل ســاڵ 

دو  و  بیــس  ئەوبــان  داشــتگە،  دریــژە 

هــزار منــام و نوومنــام کــورد فەیلــی وە 

دەس ئســتخبارات ســەددامی دزریانــە و 

ــە و هێامنیــش  ــوون کورشیان بێ شــوون و ن

مانــە. گووڕخەریــو  و  شــوون گوم 

خوەمانیــش  کــورد،  ئیمــەی  وەداخــەوە 

ــە ک  ــەرمان هاتگ ــێ ک وە س وە قەێڕانەێل

گشــتێ وە خاتــر کــورد بیینــامن و بێ خاونی 

و  وبێ دهســی  زوانیــامن  و  بــێ دەم  و 

ــە،  ــە، هێامنیــش ک هێامن بێ کەســیامن بین

زەینییــەت فــرە وازا و دیــاری لــەو هەمگــە 

ســتەمە نەدیریمــن و ئێقەرەێش ک بایەســە 

شــیێیان  و  واژا  دنیــا  دە  شایەسەســە  و 

ــان ک  ــوە ئەڕام ــرە عەی ــە ف ــە. ی نەکردیمن

چــەن دەهەســە ســەددام کورشیاگــە و هــە 

وەوجــوورە ک ئەوســا دیکتاتورەێلــێ جوور 

ــامەوهارێ ک  ــن سەرس ــەددام دە نق بڕی س

رووژنامەێلــە و میدیاێــل عراقــی و عــەراوی 

ــی  ــی و جەهان ــا ئێران ــی و حەتت و ناوچەئ

ــەو  ــان بردن ــوود خوەی ــتنە، س ــا داش ئەوس

هــە  هالیامنیــش  کردنــە،  خوەیــان  کار 

وەوچوونــە بێ دەنــگ و مەێــامق دیریمــن 

دنووڕیمنــە ئــەو تراژدیێەێلــە. یــە هیــچ 

ــخ  ــە تاری ــورد ک چەن ــەڕا ک ــە ئ ــاس نیی خ

گشــتێ بنچینــە دیــرێ. وەێ خاتــرە وەختــێ 

دوماژمارەێلــەێ گوڵ ســوو کــوردی زوان و 

فەیلــی عــەراوی زوان ک گوڤارەێــل لفانــگ 

ــرە  ــاس ف ــوو ب ــم ئ ــەفەقن دی ــەێ ش ماڵگ

مودڕنــێ ک خستنەســە رێ وە نــام )خەاڵت 

ڤەیلی دووســی( ک بنیاتێگــە ئــەڕا بانــان 

داهاتوومــان   وە  دمینێگــە،  هەمیشــە  و 

لــە  و  راســی  وە  ئــوو  بیــم  دڵنیاتــرەو 

ــردم چــوون  ــرە خوەشــی ک ــەو ف ــوڕن دڵ ق

ــل  ــەفەق کوردەێ ــەێ ش ــووز ماڵگ ــم ه دی

و  ویــر  و  جمیاگــە  خیرەتێیــان  فەیلــی 

هــرزێ تــازە گرتنەســە وەر تــا ئەوانــەێ ک 

ــی  ــەێ کــورد فەیل هــەر جــوورێ وە قەزیی

یارمەتــی دانــە بکرنــە ویــر ئــوو لــە گشــت 

ــل و  ــل و حزبەێ ــل و هونەرمەندەێ کوردەێ

کەســایەتییەێل و سیاســی ئایمەێل کــورد، 

ــی کار  ــان ئ ــرە دە ب ــوازم ک ف ــش دخ منی

بهــەرزە قســە بکــەن و هانــا بــدەن تــا یــە 

جەهانییــەو ببــێ چــوون ک ئــی کارەســاتە 

وەڕاســی کەمــر لــە هوڵوکاســت نییــە و 

گەنــە ک لــەێ وا پاســا بکــرێ و بــەش ئــەو 

شــەهیدەێلە نادیــار مبینــێ و خوێنێیــان 

ــا، گشــتامن، هــا ملــامن ک  بچووگــە ژێــر پ

وە خزمەتکارەێــل جەریــان کــورد فەیلــی ک 

یەکــێ لــە جمێشــتەێل بەرامبەری خوازییــە 

و لە دەس دە ناوەێلێ و پێشــتەوانی کارەێلێ 

دە سەرانســەر میــژوو، رێــزداری لەیــان 

ــەێ  ــە ئەوەیــش ئەوان ــر ل ــوو فرەت بکــرێ ئ

ک وە هــەر فرمــێ وە زوان و فەرهەنــگ 

ــی،  ــورد فەیل ــی ک ــەدەب و رووژنامەوان ، ئ

خزمــەت کردنــە، کارەێلەیــان لــە الیــەن 

گشــت  ئــوو  خــوەێ،  فەیلــی  کــورد 

دنیــا، وەر  الیینگرەێــل کەمهووزەێــل دە 

ــردرێ. ــەم بگی چ

 کــورد فەیلــی، بــەش گەپگــن دە عــراق 

ک نەخــش خــاس و راســێ دە شــکڵ و 

ــان  ــووی و جەری ــراق ن ــن وە ع ــێوە دای ش

کــوردی و حەتتــا ناسیوونالیســت عراقــی 

دە  راوســیان  دە  هەمجــا  ئــوو  داشــتنە 

عــراق  دە  دیکتاتــووری  مایــن  نــواێ 

باوجــی ئاخیــن و داخینــە ک هێامنیــش 

ــراق  ــل ع ــە ک دە م ــن و دەێیەت ــەو دەێ ئ

گــەورا دیــرن، نەدریاگەســە و بــڕێ هــە 

دنــووڕن  الئیــە  و  دایە بێگانــە  جــوور 

وەیــان. خــاس هــا ویــرم ک ســاڵ 1980 

ک بــڕێ لــە کوردەێــل فەیلــی ک مــاڵ و 

مینێیــان وە تــااڵن کریابــی، چەنــێ ژار و 

بی� 
ت فەیلی دووسی(  )خە�ڵ

جەهانییەو بکرێ

مووســا ئومیدی
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هــەژار و وە دەس پەتــی و وە پــای پەتــی 

لــە ســوور مێهرانــەو هاتنــە ئیــام، ئــوو 

ــن  ــار کریابی هەرچــەن ک وە دروو بوختانب

عــراق، ک  ک  نەبــی  ئــەوە  هەقێیــان  و 

دایــەێ نێشــتامنگەیان هســاو دبــی جــوور 

باوەژنێــگ گەنــەکار و گەنــداڵ لــە مــاڵ 

باوانــی خوەیــان بتاڕنێگەیــان.

ئــاخ و داخە ئــەڕا نام دوئــاوان )خاوەرمیانە/ 

ــارەێ  ــە ک گاف ــان ی رشق االوســط( ک وە ب

ژیــار و تەمــەدون بەشــەری بییە، هەمیشــە 

ــورێ  ــار، دیکتات ــێ یەکج ــاوەێ خەێل هــە ن

دەێ زهیــر کردگــە و هــەر چــێ ژیــار و 

فەرهەنــگ و دووســایەتی و ســەرمایەێ 

ئێجتامعــی و سیاســی و میــرات فەرهەنگــی 

دە  بردگــە.  چەپــاو  وە  گشــتێ  داشــتگە 

ــەل  ــی، ت ــل فەیل ــوون کوردەێ ــش، چ عراقی

ــتگن و  ــەراوی دانیش ــراق ع ــە و دە ع گرتن

دە دەورەی ســەددام بەدتــر لــە ئەوســا 

دە  کــردن  پەرکەنەیــان  و  دان  چۆچێیــان 

پــەڕ و کەمــار عــراق ئــوو لــە زێــد و مــاواێ 

ــە  ــر ل ــان، هێامنیــش فرەت ــان تاڕاننەی خوەی

ــل و  ــڵ زووردارەێ ــواێ هێ ــە ن ــتێ هان گش

دیکتاتورەێــل و یەمــە ک جگــێ ئاسایێشــت 

و دڵنیایــی گرتنــە و هیــوادارم ک بــەردەوام 

مبینــێ، خاســە تــا خوەیــان، وەر ژە گشــتێ، 

ویــر بکەنــە تەجروبەێــل جــاران و وەر 

هێامنیــش  ک  بانانــێ  ئــەو  وەر  بکــەن 

هــەم هــە لێخنــە، بەشــکەم کــرێ بکــرێ تــا 

ــە  ــر نەکەفن ــێ ت ــر و جاران ــارێ ت دوارە، ج

نکێیــان  و  تااڵن کارەێــل  وەرلەفــەێ 

ــێ. ــێ نەمین ناهێم

)خــەاڵت  وەڕاســی   هنــازە،  ئــی  دە 

فەیلی دووســی( کارێگــە گــەپ و خــاس 

ک داخــواز م یەســە؛ گشــت چاالکەێــل 

کــورد و دوفێشــر چاالکەێــل کــورد فەیلــی 

ــەن دە وازا  ــداری بک ــر بەش ــان، فرەت خوەی

کــردن و گەشــە دایــن وەێ کارە و گشــتامن 

وە یــەکا کارێ بکەیمــن ک ئــی خەاڵتــە 

هــە بــەردەوام مبینێــگ و جەهانییــەو ببــێ 

ــێ  و هــەر کەســێ و هــەر بنگــە و دەوڵەت

و کەســایەتیێگ سیاســی و وەرزێشــتی و 

ــتێگ  ــەر چش ــی و ه ــەری و فەرهەنگ هون

ــەر  ــا، دە ه ــە دنی ــوونێ ل ــەر ش ــر، دە ه ت

وەختێــگ، وە ئــی هــووزە خزمــەت کردنــە 

ــنگ  ــا وە س ــرێ ت ــزداری بک ــتێ رێ ــە گش ل

ئــی کار خاســە، نــام کــورد فەیلــی خــوەێ، 

دە عــراق و دە گشــت ناوچەگــە و دە دنیــا 

ــرێ. ــرەو بک ــتی بەرزت وە گش

تاریــخ عوزرخــوازی فــرە فــرە گەپــێ وە 

خاتــرە  وەێ  و  بدێهــکارە  فەیلــی  کــورد 

کوردەێــل فەیلــی هــەم ئــی حەقــە دە 

مــل دەوڵــەت هەرێــم و حزبەێــل کــوردی 

ــراق  ــەت ع ــل حوکووم ــەم دە م ــرن، ه دی

ــە و  ــورد بیی ــە ک ــەرۆکەگەێ هەمیش ک س

دەوڵەتەگــەێ ئــوو فرەتــر پارڵامنەگــەێ دە 

دەس شــیعەێل بییــە و کــورد فەیلــی ک دە 

ــە  الی عەشــیرەێل عــەراو عــراق، چەن چەن

ــەد  ــەیش، بای ــوەێ شیعەس ــە و خ ئەوانەس

ــە  ــێ ژە ئەوان ــگ و ب ــەێ بکرێ ــداری ل الیین

کــورد  ک  دزانیمــن  ئیمــە  چــەن  هــەر 

ــل  ــن هووزه ێ ــە کوانەتری ــێ ل ــی یەک فه یل

و قەومەێــل عراقییــە ک وەر ژە فــرە لــە 

عەشــیرەێلە عەراویــش، هــەم  بەغــدا و 

هــەم الرووژهــەاڵت دەجڵــە وەگــرد زێــد و 

ماواگــەێ بییــە، مئجــا چــوون بــڕێ بوخــت 

ــن و  ــی نیی ــە عراق ــەن ک ئەیان ــان دک وەی

ــرە  ــش ف ــوو دزانیمــن ک ئێرانی ــن، ئ ئێرانیی

پــەل و وەچ دە عــراق، دوفێشــر عــراق 

ــە  ــران ل ــە ک ئێ ــانگە حەیف ــەراوی وەش ع

کــورد فەیلــی، الئەڵبکەێــگ و نەنــووڕێ 

ک  هەق خوەرییەێلــێ  و  کارەســاتەێل  وە 

ــگ دارە  ــن و ریش ــک ب ــی خەڵ ــەق ئ دە ح

ــان  ــان کریاگــە ی ــی بیینێی ــەێ ئێران وە بوون

دکرێــگ و  پان عەراوەێلــە هالــی هــەم ، 

وە چەواشــەێل عەراوەێــل عــراق دووس ک 

هەمیشــە الیینــدار کــورد فەیلــی جــوور 

بوخــت  هــە  بینــە،  عراقــی  شــاروەند 

ئێرانــی بییــن وەیــان دکــەن و هــە دخــوازن 

کەفتــە  دەســهەاڵت  وەختــێ  هــەر  ک 

دەســێیان، لــە نــوو کــورد فەیلــی شــوون بڕ 

و تــااڵن بکــەن، ئــەڕا خاتــر ئــی هەڕەشــەێ 

بــەردەوام ک وە نــام ئێــران دە مــل ئــی 

ئێرانیــش  خاســە  دکرێــگ  فەقیرەێلــە 

بجمێگــەو.

ــراق  ــش ک دە ع ــە یەکگرتووەێلە ی ــە واڵت ل

ــە واڵتەێلــێ ک دە  ــوو ل ــە ئ ریشــگ وه رانن

عــراق جــا و الیێــگ ئــەڕا خوەیــان دیــرن و 

دەســە و بەســەیێگ، دخــوازم ک الییــن ئــی 

ــام  ــگ و وە ن ــە بگرێ ــە بەش خوریاگ خەڵک

ــی مــرۆڤ  ــە ماف ــزداری ل ئنســانییەت و رێ

ــرێ دە  ــبەتێ( ب ــز موس ــتێ )تەبعی چۆچش

لــە  بەشــکەم جوبــران جگــێ  بەشــێیان 

ســەختییەێلێ ک ئــەڕا شــکڵ گرتــن  عــراق 

ــگ. ــووی، بکرێ ن

گشــتێ خــووە ک بزانــن؛  یــە حــەق کــورد 

ــواێ  ــە ن ــە ک نەکەفێگ ــەڕا ی ــە ک ئ فەیلیی

تــااڵن و بەشــێ نەخورێگــەو؛ دە شــەرق 

ــراق  ــەرق ع ــێ دە ش ــا ال وەکەم ــە ی دەجڵ

ــەر وە  ــێ س ــوەێ هەرێم ــەڕا خ ــوەێ، ئ خ

هــەر  ک  واجــووە  بداشــتووبێ.  خــوەێ 

وە  عراقیێــگ؛  هــەر حــزب  و  عراقیێــگ 

تاریــخ  وە  بنــووڕێ  ئینســانی  نیگایێــگ 

هەمگــەێ  ئــەو  حــەق  وە  ئــوو  عــراق 

خوێنــە ک دە رێ ئــازادی عــراق لــە منامەێل 

و  رشــیاگه  فەیلــی  کــورد  نوومنامەێــل  و 

داگــە  ک  کوشــیاگەێلە  بێ کــەس  ئــەو 

ــوو هــە وەوجــوورە  ــازادی عــراق، ئ ــەڕا ئ ئ

ک قانــوون ئەساســی عــراق وتگــە، وەێ 

ــەڕا  ــە بڕەســێ و هەرێمــێ ئ حــەق خوەیان

ــش  خــوەێ بداشــتووبی و ئەحــزاب عراقیی

دە بەغــدا و هەولێریــش دە کورســییەێل 

پارملانەێــل ئوســتانی خوەیــان بەشــێ جوور 

هنەیکــووت و واســت ئەڕایــان دیاری تــرەو 

بکــەن. هیــوادارم.
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گــوڵ ســوو

بەهــرام وەڵەدبەیگى
بەرپــرس ئەنســتیتو کــورد ئێــران

هووزەێــل  لــەو  یەکــێ  فەیلــی،  کــورد 

میــژووی  دریــژای  دە  ک  کوردەســە 

کوردایەتــی هەمیشــە هــەم دە ئێــران و 

بییــە. جەریانســاز  عــراق  دە  هــەم 

ئــەو  دە  فه یلــی  کــورد  عــراق،  دە 

بان بانەێــل دامەزرانــن حزبەێــل کــوردی، 

ســەقام دەر  چۆچشــتێگیش  و  شــیووعی 

ــە  ــاواز ل ــی ک جی ــم عراق کار ناسیوونالیس

ــمەم  ــەراوی و پانعەربیس ــم ع ناسیوونالیس

ئــوو ســەقام دەر بــڕێ لــە حزبەێــل شــیعی 

هــەم، وە بــەش خــوەێ بییــە ئــوو لــە یــە 

ئــی خەڵکــە  گرینگرەگــەێ ئەوەســە ک 

دایــن  گیــان  و  خوێــن  ک  دەورانــێ  دە 

شــوون  کەفتگه ســە  بییــە  وەگــەرەک 

حزبایەتــی و خەبــات و کوڕانــە و بێ هیــچ 

رێچــاو داشــتنێ گیــان داگــە، نــە دە وەخت 

بــان  دە  نــان خــواردن  و  نــان خواســن 

حزبایەتــی ئــوو یــە خــوەێ تایبەمتەنــدی ک 

ــە و  ــان داگ ــات گی ــە خەب ــە ل ــورد فەیلیی ک

نــان نەخواردگــە.

گــەپ  تایبەمتەندیێگــە  یــە هــەر چــەن 

و پــاک باوجــی دە دنیــاى سیاســەت ک 

ــر  ــێ و مەندی ــەس نەدوس ــەس وە رێ ک ک

یەکرەکــی مایــن وە بێ سیاســەتی و ســادە 

ــن  ــوەێ ه ــش خ ــێ، یەی ــاو دب ــن هس بیی

گەپێگــە ک خســار دە بــان خســار ئــەڕا 

ئنســانی ترو  و  دوروســر  ک  گەلــە  ئــەو 

ناوەکییــە  ئــی  هاتگەســە  ئەخاڵقی تــر 

دیــارێ، چــوون وەداخــەو دنیــاێ سیاســەت 

ئــەو  هــووکارەێ  هــە  خاوەرمیانــە  دە 

داڕێشــتە گەنــە بییــە ک دە قەێــرێ لــە 

ســەر  و  هاتگــە  ماکیاولــی  قســەێلەێ 

ــا  ــەو ئی ــان وەر ئ ــن و ئەڵپلی ــری تان یەک

وەرد  دووســی  دەس  حەتتــا  و  ئــەوال  و 

دژمــن دایــن و وە جــی هیشــن دووس 

دە وەراوەر دژمــن و ... گشــتێ دە نامــێ 

و  ئایم فرووشــی  وە  بڕەســێ  تــا  بــاوە 

ــە؟  ــا بەختەوەران ــوژی، وە داخــەوە؟ ی براک

م وەڕاســی نەدزانــم چــە بویشــم، بویشــم 

ــەت و  ــات و نەهام ــەڕا نه ــەوە( ئ )وەداخ

)چــۆ بەدبەختــی( کــورد فەیلــی لــەێ وا 

نەبییــە و هــە ئــی ســداقەت و خــاس و 

راس مایــن کــورد فەیلــی خــوەێ نامــێ 

ــم  ــا بویش ــڕییە ی ــەت س ــای سیاس ــە دنی ل

خوەشــبەختی(  )چــۆ  و  )بەختەوەرانــە( 

کــورد فەیلــی وەێجــوورە نه بییــە و وه ێ 

و  سیاســی  ئایمەێلــە  گشــت  وە  کارەوە 

ــە وتگــە؛ هووزەگــە، ئەخــاڵق  گــرد حزبەێل

نەمردگــە هێــامن، گــورد ئەڵــە وەتــان بنــن 

و لــەێ وا نەتۆنگنــن و تــووز نەکــن ک 

خوەتــان و و بــڕێ دە ئــی تــەم و تــووز 

گومــەو  رێ  خستنەســە  ک  درووکانییــە 

نەبــن و رێگــەێ گــوم نەکــەن چــوون ئــەر 

ــە  ــا رێگەگ ــەن هەمج ــێ بک ــش گوم ئیوەی

خــۆ خــوەێ گومــەو نەدبــێ یەکــێ تــر 

ڕاســێ  و  خــاس  ڕیشــت  وە  ک  هــەس 

دکەێگــەێ وە دی و شــوونەێ ئیــوە دگــرێ، 

ــە وسەوســە دیرێــگ و ســووخت و ســاز  ی

باوجــی بــەردەوام نەدمینــێ.

ده عــراق، کــورد فەیلــی، بــەش فرەتــرێ دە 

رووژنامەوانــی سیاســی کــوردی و عــەراوی 

هــەم، لــە بنەڕەتــەو داشــتگە، دە ئێرانیــش 

هــە لــەێ وا بییــە و یەکــم رووژنامەێــل 

کــوردی یەکــێ دە تهــران بییــە ک ماموســتا 

یەکەییــش  ئــەو  و  ناگەســە  شــەپووڵ 

فەیلــی دە  مەرحــووم ماموســتا حســێن 

ــان. ــام و کرماش ئی

ــی  ــورد فەیل ــن ک ــم چی ــش یەک دە تێهرانی

فرەتــر دە شــوون وە دی کــردن شــوناس 

قەیــڕان  تــووش  چــوون  بینــە  خوەیــان 

هوویــەت  هاتنــە لــە ســەرا، وە بــان یــەوە 

چــوون یەکــێ لــە هەدەفەێلەیــان رێــزداری 

و زینــگ هیشــن ویــر 22 هــزار کــورد 

فه یلــی جوانه مــەرگ ک یــە خــوەێ بــی وە 

چیــن خەیــرێ ئــەڕا حوســەینە و خەیرییــە 

ســازین کوردەێــل فەیلــی دە تێهــران ک 

ــە دەس  ــان گرتن ــەڕا خوەی ــگ ئ ــا و الیێ ج

و دە بــان نەخشــەێ جوغرافیــاێ تێهرانیــش 

چــەن جــار نــام کــورد فەیلــی، واژا کریــا و 

ــا. ــان نوورسی ــەڵ ب ــان ئ ب

ــل  ــەفەق کوردەێ ــە ش ــم ماڵگ ــە ک دی ئێس

ــەێ  ــوو دو مانگنامەگ ــدا ئ ــی دە بەغ فەیل

ــی  ــوو فەیل ــوردی( ئ ــێ گوڵ ســوو )وە ک یان

)وە عــەراوی( ئــی باســە خستنەســە ڕێ 

فەیلــی  کــورد  بیــم ک  فــرە هیــوادارەو 

ــن  ــەڕا جامن ــە ئ ــی و رای ــەو ب ــش ئ هێامنی

واڵت دە بەغــدا و عــراق و گشــت دنیــا لــە 

ــش  ــی، هێامنی ــورد فه یل ــە و ک دەس نەداگ

ئــەو تایبەمتەنــدی خوەێیــە ک دە پەنجاگان 

و هەشــتاگان زایەنــی داشــتگە و دە رێ 

کوردایەتــی و حزبایەتــی بــردەێ وە کار، 

ــەڕا  ــوەێ و ئ ــام خ ــوازێ وە ن ــارە دخ ئیج

کارێــگ مەدەنــی ک ئــەو پتانســیلە دیــرێ 

ــا  ــە رەســەت ت ــرێ ببێگ ــەو بک ک جەهانیی

ــە و  ــش نەمردگ ــە نیشــان ک هێامنی بدەێگ

ــرێ. ــش دم نەی

الیــەن  لــە  و  خــوەم  بــەش  وە  منیــش 

خــوەم و ئەنســتیتو کــورد داخوازیارییــم 

ــە واڵت و کــورد و بغەیــران کــورد یەســە  ل

ــە  ــی جمێشــتە و وە ی ــەو ئ ــن وه ر ئ ک لپل

ــوون  ــووڕن چ ــانی بن ــێ ئنس ــوور کارێگ ج

ــتو  ــاید و کوش ــەم ژینووس ــە ه ــی خەڵک ئ

ــی  ــاڵ و مەقابرجەمع ــە دە ئەنف ــڕ کریاگ ب

بێ تــاوان،  و  بێ ســووچ  وە  ئەوەیــش 

ــە  ــی کریاگ ــاید فەرەەنگ ــش ژینووس هەمی

دە پرووژەێــل تەعریــب و کــوت کــردن 

ئەڵەیــان ک دە نــام مــاڵ خوەیانیــش وە 

کــوردی قســە نەکــەن ئــوو هەمیــش وە 

ــن وە دەرەوەێ  ــردن و کووچان ــواز ک جاجی

عــراق و تاڕانــن لــە عــراق و هەمجــا وە 

ناســنامە گەیانیش. کــردن  بەتــاڵ 

هــا مــل گشــتامن ک بەشــداری بکه یمــن دە 

ئــی کار خاســە وەگــەرد بــراو خوه شــکەێل 

چــاالک کــورد فەیلــی خوەمان.

پێشــنیار م یەســە ک خــەاڵت نــەورووز 

هــە دە ســەرەتاێ ســاڵ تــازەێ زایەنــی 

ــازەێ  ــاڵ ت ــەرەتاێ س ــەر دە س ــەدرێ، ه ن

بــدرێ چــوون  کــوردی هــەم  نــەورووز 

وە  تــا  جــاران  لــە  هــە  کــورد  ئیمــەی 

بانانــەو جــەژن نــەورووز ئەڕامــان رێــز 

خــوەێ  و  دیــرێ  و  داشــتگە  فرەیێــگ 

ــە  ــی بیی ــە کوردایەت هــە جــوور نیشــانێ ل

ــەورووز خــوەێ دە حــەوزەێ  ئەڕامــان و ن

تەمەدونــی گەورێــگ هــە لــە کوردســتانات 

و  عــراق  و  تاجیکســتان  و  ئێــران  تــا وە 

ئازەربایجــان و ئەڤغانســتان و لوبنــان و 

ــێ  ــە واڵتەێل ــرە ل ــمیر و ف ــووریە و کش س

تــر، هەمیشــان هــە ئاگــرێ بڵــووزە داگــە و 

وجاخــێ گریســیاگە و خــووە ک دە ورشــە 

ورشــە ئــی ئاگــر دێرینــە هەمجــا نــام بــەرز 

بڵــن هــووز کــورد فەیلــی بدرەوشــێگەو 

وەگــەرد ئــی خەاڵتــی کردنــە لــە ئەوانــە ک 

ــن. ــە و دن ــی نان ــورد فەیل ــە ک ــز ل رێ

ت فه یلی دووســی
ڵ

ت فه یلی دووســیخە�
ڵ

خە�
لــه  نەورووز کوردیلــه  نەورووز کوردی
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دە ئــی ناوچــە، هەمیشــە هونــەر وەرد 

رسوشــت و کەش و کێــوە و زات ئنســانی 

ــێ ک  ــا باوڕەێل ــن یارســانی ی و زوان و ئایی

دە فەرهەنگ 
کوردی، ژن 
خوداۆێنە ماگە

وەرد ئــی ئائینــە تێکەڵــەو بینــە، یەکــێ 

بییــە، دوفێشــر وەرد عشــق، عشــقێ ک 

جــوور  ئەفســوونکارێ  ئەفســانەێل  وەرد 

ــە  ــدا کردگ ــگ پەی ــاد ریش ــیڕین و فەره ش

دە  ســینگ  وە  ســینگ  و  دەم  وە  دەم  و 

کوردەمــااڵن گەردییــە.

ئــی جــارە، ئــەو جەریانــە، چــامن ســەر لــە 

ــوور  ــەێلێ ج ــە و کەس ــز داگ ــی هێ نەقاش

ــەزه ری دە  ــیر ن ــەری و بەش ــەهاب قەنب ش

موولــەق نەقاشــی کــوردی، ناســانگە وە 

ــت. گش

وەرد  وت وێژێــگ  بەشــە،  ئــی   دە 

بەشــیر نــه زەری، نەقــاش تەوانــای 
بــەش  ک  دیریمــن  ســەحنە  شــار 
تابڵەوێلــەێ وە مووتیــڤ ژن و ئەســپ فــرە 

کــوردەواری. دە  وەناوبانگــن 

گوڵ سوو - تکایە  فیشر خوەت بناسن

ــه زه ری : وەوجــوورە ک م خــوەم  به شــیر ن

دناســم، ئــەر بخــوازم خــوەم بناســنم بایــەد 

بویشــم ک م شــێتەر هونــەرم، شــێت و 

لــەێ دنیــا  شــەیدایێ ک هیــچ چشــتێ 

هیــچ  دە  و   بکــەێ  دڵنیــاێ  نەدتوانــێ 

ــارام  جیــێ بــێ ژە پێشــت بــووم نەقاشــی ئ

ــرێ. نەدگ

ســێ پایەێ  پشــت  دە  م   ک  وەختــێ   

نەقاشــییەگەم دنیشــم و دنیایێــگ دیارمــە 

وەر چەمــم ک جــوور  ئــی دنیا نییــە، دیدگا 

نەقاشــییەێلەم  نــام  دە  تــر  باوڕەێلــێ  و 

ــم م  ــم بویش ــوورێ ک دتوان ــە دی، ج دیان

ــەس. ــم و ب ــردن دژی ــەڕا نەقاشــی ک هــە ئ

ــە  ــم، یه س ــوازم بیش ــر بخ ــوورێ ت ــەر ج ئ

ــل  ــم، چ ــیر نه زەریی ــمەێ: م بەش ک دویش

و چــوار ســااڵنم و کار و بــارم نەقاشــییە 

و لیســانس نەقاشــی لــە زانکــۆ هونــەرە 

ــس  ــش بی ــە و یەی ــران گرمت ــەکان تێه جوان

ســاڵە ک دیــرم وە شــێوازێگ زانســتی و 

پســپووری کار دکــەم.

- دە ئــی کارە وە وەر چــەم کــێ گریســیایتە 

و فرەتریــن ئاڵنــگ ناگە دە بــان کارەێلەت؟

:دە زانکــۆ وە خزمــەت ماموســتا )هانی بــاڵ 

ئەڵخــاس( رەســیم ک یــە گەپریــن رووداو 

ــەڕا نەشــاق بییــن و نەقــاش  ــە ئ ژیانــم بیی

مایــن.

لــە  یــەک   ، ژن  کارەێلــەت،  دە   -  

ئــەڕا؟ مووتیڤەێلەتــە، 

: یەکــم کتــاو م )ژن کــورد( بــی ک کــووەو 

دریــژە  ســاڵ  هەشــت  هەفــت  کردنــێ 

ــێ  ــە دە نام ــی وێن ــەێ س ــت و  نزیک داش

ــا. نری

کردمەســە  ژن  کارەێلمــە  ئــی  دە  م 

یەکجــوور )خوداڵــە( و )دایــە ی زەمیــن( و 

ــز و  )دایــەێ نێشــتامن( ک چــۆ چشــتێ رێ

حــورەت ناینێگــە لــە فەرهەنــگ کوردیاتــی 

و کــوردی و لەکــی خوەمــان.

ئوو دوفێشتر ناوچەێ دینەوەر، هەمیشان 
پایتەخت فەرهەنگ کوردی بییە.
ئەر وە میژوو ئەڵگەردیمنەو لە کتاو 
موقەدەس سەرئەنجام تا شێعر و 
تەموورەژەنی و مووسیقای کوردی، تا ئەو 
هەمگەێ کتاو زانستی و فەرهەنگییە، تا وە 
ئمڕوو ک هەمجا مووسیقی و کەم تا کوتێ 
شێعر و نەقاشی ، دوارە دە ئی ناوچە سەر 
هێز داگە، هەمیشە هە دینەوەر یا تەنیا 
نوارۆو بییە یا لە نوارۆ ڕەوەێل فەرهەنگ 
کوردی.

گوڵ سوو
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کارەێلمــە بــەش چشــتێگیش پەیوەنــدی 

وەرد مەســائڵ رووژینــەی دنیاییــش دیــرن،

 - ئەســپ، یەکــێ تــرە لــەو مووتیڤەێــل 

دڵخوازتــە، ئــەڕا؟

ــل، ئەســپ دە  ــا، جــوور گشــت کوردەێ : ئ

ــە  ــی وێنەمل ــام ئ ــزە، دە ن ــش ئازی الی منی

دڵتــەزن  کارەســات  وە  ک  خواســتمە  م 

عاشــوورا، جــوورێ نــوو تــر بنــووڕم، چــوون 

ئەســپ یەکــێ لــەو کاراکرەێلەســە ک ئــەڕا 

فــرە  دایــن  نیشــان  مەزڵــووم و هــەژار 

ــەم  ــە دە تابڵەوەێل ــە ڕا ی ــە، ئ خوەش دەس

ــەم. ــد کارەێل ــەێ ناوەن کردمەس

ئســتوورە  فەرهەنــگ  وه رد  فــرە  تــو   -  

هــە؟  کردیتــە،  خــوەت  پاوەنــەێ 

؟ ســە ێ جوورە وە

ــا   ــە، م وە جی ــێ ژە ئەوان ــێ ب ــە، بەڵ : راس

تایبەتــی )ژن کــورد و ئســتوورە(یش  کار 

ــەێ  ــوازی ل ــوازی و هێ ــرە پێش ــردم ک ف ک

ک  منایشــگاگەم  دە  منوونــە  ئــەڕا  کریــا، 

پارەکــە دە ئاتولیــەێ هونــه ری ســەبا دە 

شــار تێهــران و دە تاوســان نامــەێ، فــرە 

الیینــداری لــەێ کریــا و دە گوڤارەێــل و 

شــوونەێل هونــەری فــرە بــاس دە بانــێ 

تریــش دیــرم  ئــوو کووکارەێلــێ  کــردن. 

ــە و    ــان کردم ــاڵ کار دە ملێی ــاڵیان س ک س

ــەم. ــرم دک دی

ک  دیــرن؟  تایبەمتەندیــێ  چ  -کارەێلــەت 

ــە  ــێ ی ــان بویش ــێ ببینێگەی ــێ کەس وەخت

ــیرە؟ ــن بەش ه

: راســێ بخــوازن م دە کارەێلــەم هامــە 

ــردە  ــەم ک ــت ک کارەێل ــەن چش ــوون چ ش

ــن. ــزاێ من ــا مئ ــوەم و واژۆ ی ــن خ ه

تایبەمتەنــدی ک ئەوەڵیەکەگەیــان  چــەن 

م  چــوون  رووژهەاڵتییــن،  ک  یەســە 

جــوور بــڕێ تــر، خــوەم نەخستمەســە وەر 

لەفــەێ ئــی )ئیســم(ەێل جووراوجــوورە 

دە  خــوەم  و  ئیمــە  مــل  رشیانەســە  ک 

ــتمە،  ــی نەهیش ــمەێل رووژئاوائ ــل ئیس دی

ئــوو وە چەواشــەێ گشــت رەوەنەێلــە، وە 

مینیاتورەێل و کاشــیکارەێل و چشــتەێلێ تر 

ک تایبــەت وە ئێــران و وە مەرشق زەمینــن 

وەر کردمــە.

 هــە وەو چۆنــە ک دزانــن م )لەک(ێگــم و 

ــەر کــوردی و  یەیــش شــانازیمە ک وە هون

ــن  ــە ک ه ــەو پەل ــر ئ ــی و دوفێش کوردیات

ناوچــەێ لەکســتانە فرەتــر ئەلپلــم و وە 

ــە شــوون  شــانازییەو دویشــم ک هــە هام

ــت،  ــە رسۆش ــوار، ل ــە دەر و دی ــەوە ک ل ئ

ــگ  ــن زوان و فەرهەن ــە و ه ــاوان من ــە ب ل

کوردیاتــی منــە، و تەجرۆبــەێ ژیانیمــە، 

ئــوو چ بخــوازم و چ نەخــوازم هــە ئــی 

چشــتە زق تــر لــە گشــتێ دیارییــە دە کار و 

بــار م، جــوور هــەر هونەرمەنــدێ تــر و دە 

هــەر شــوونێ لــە دنیــا منیــش ســەرچاوەێ 

ــوەم  ــایەتی خ ــم و کەس ــە ژیان ــەرم ل هون

قــوڵ خواردگــە و شەخســیەمتیش دە واڵتــم 

پــەروەردەوە بییــە ئــوو یــە نــە چشــت 

ــراو. ــش خ ــەیێگە نەی ــی چەواش چەپ

-ئەو دووەێیەێ تایبەمتەندییەێلەت چە؟

وە  ئەڵگــەردێ  م  تایبەمتەنــدی  :دوێیــم 

دیریمــن.  دەورە  ئــی  دە  ک  وەزیاتــێ 

ــە  ــە مودڕنیت ــەردەم ئیم ــن ک دە س دزانیم

زاڵ بییــە دە مــل گشــت چشــتێ، ئــوو 

ژیامنــان،  گشــت  بــان  دە  ناگــە  دەس 

ــە یەســە  ــەێ مودڕنیت ــە هەدەفەێل یەکــێ ل

میللیەتەێــل  و  فەرهەنگەێــل  گشــت  ک 

هەســە  دنیــا  دە  ک  هووزایەتییەێلــێ  و 

دە  بکــەێ  تێکەاڵوێیــان  و  بســڕێگەیان 

نــام یەکرەکــی و یە کجــوور فەرهەنــگ 

)غەربــی ( رووژئاوایــی حاکمــەو بکــەێ 

بانــێ ک  تکنولــووژی  و  میدیــا  زوور  وە 

لــە  کەمهووزەێلــە  گشــت  ئــوو  دیــرێ 

نــاوەو ببەێــگ و دنیــا بکەێگــە دێکــەێ 

نــەزم نوویــێ وە  بووچکەڵــەێ وەگــەرد 

نــام نــزام دەوڵەمەنایەتــی و ســەرمایەداری 

ئــوو وە کەێخودایــی خــوەێ، ئــوو جــوورێ 

لــە هام جــووری دە دنیــا بــاو بکــەێ ک 

ــل یەکجــار  ــە هــە چــۆ لێوانەێ واڵتوەندەێل

ــە  ــد کریان ــەک تەولی ــوور ی ــرەف  ک ج بەت

هــە وە یــەک شــێوەو بیانــە وەر چــەم،  

دڵخــواز  هــە  ک  قاڵبــێ  وە  ئەوەێــش 

مودڕنیتــە خوەێیــە و بــەس. مئجــا کار م 

چەســە؟ کار م ســازین و زینگــەو کــردن 

ئوســتوورەێل  هــن  ک  مووتیڤەێلێگــە 

دتوانــم  ک  یەســە  ئــەڕا  خوەمانییــن، 

یەکجوورەێلــێ  کارەێلــەم  ک  بویشــم 

ــووی  ــه زم ن ــی ن ــیانێگە دە وەراوەر ئ راوس

وەراوەر  دە  ئەڵــوەت  ودەێشــتەکییە 

گەنییەێلــەێ و ئــوو کەڵکەڵــەێ م، همیشــە 

ــتوورەێل  ــل ئس ــازی دە م ــە ئوستوورەس ه

هەمیشــە  و  بییــە  خوەمانــی  کەڵێــن 

ــە ک  ــت خاس ــی چش ــە ک ئ ــەێ یەم پامل

لــە مودڕنیتــە خــوەێ وە میراتــی بردمەســە، 

یانــێ )فەردیــەت( و )تاکــە کەســی( ک دە 

داشــتیمنه یەێ،  خوەمانیــش  فەرهەنــگ 

ــە گشــت  ــرەو بکــەم و داخــوازم ل ــە زق ت ی

واڵتوەندەێلــە،  گشــت  هام تەبارەێلــەم، 

گوڵەگوڵــەێ  دە  کەمهووزەێلــە  گشــت 

ــارە  ــان ناچ ــن ک چارم ــە ک بزان ــا یەس دنی

و  ســوننەتەێلەمان  و  بــاوڕ  وە  دوارە  ک 

رێ و رێچه ێلــەێ خوەمانیــێ ک دیریمــن 

ئەڵگەردیمــن و لــە تێرئــاو کــردن خوەمــان 

و هونەرمــان لــەو ســەرچاوەێلە ناویریــا 

نەمینیمــن.

 -یانێ ئەڵگه ردیمنە جار جاران؟

: نــە ، م کــەێ یــە ومتــە؟ ئەڵگەردیــان 

ئەڵگه ردیــان  مانــاێ  وە  ســوننەت  وە 

جارامنــان  دە  خوەمانــە  کــردن  فرێــز  و 

ــدی  ــە ک پەیوەن ــێ ی ــە، ســووننەت یان نیی

ــەدار  ــەر بنچین بگریمــن وەرد ســەرئاو هون

ــی  ــی و ئێران ــگ ســاق و کوردیات و فەرهەن

ــی،  ــی خوەمان ــی و رووژهەاڵت و نام دوئاوان

گاڵڵــێ گــەپ بگرنــە وەر چەمتــان، وەختــێ 

لــەو کیەنی ئــاوە ک قــوڵ دخــوەێ دکەفێگە 

ــژاێ رێیەگــەێ خــوەێ  رێ هــادەێ دە دری

ببێگــە هــزار پــەل و هە پــەل بوەشــنێ ئەڕا 

ــاو  ــش ک مەنیس ئ ــێ تری خــوەێ و گاڵڵەێل

و گەڕیس ئــاو و گەن ئــاو و گەن وگوو ئــاو 

ــار و  ــئاو ش ــی پاش ــە وتن ــەوڵ ئێس و وە ق

دێیەکەێلــە دەروەس و چرکنێیــان کردگــە 

ــەن و  ــن بک ــە و لێخ ــەو گاڵڵ ــام ئ ــنە ن بڕش

بگەننــەێ، ئەڵگەردیــان وە ســوننەت یەســە 

بگریمــن  ئــەو دەروەســییەێلە  نــواێ  ک 

ــە ک دە ئــی  ــواێ ئــی تیکەاڵوییەێــل گەن ن

ــن،  ــێ بگریم ــان دکەف ــە ی ــازە کەفتگ هەن

شــێوازێگ  وە  هــە  ک  بهیلیمــن  ئــوو 

رسۆشــتی، گاڵڵەگــە وە رێ خــوەێ بچــوو و 

بڕەســێ وە مئــڕوو و بڕەســێ وە داهاتــوو و 

ســەر ئاســووەێل نادیارتــرێ دە بانــان نــە ک 

ــاوین. ــێ دە ئەوس ــە مبین مەن

دبینیمــن ک  بن دوروســێ  بچیمنــە  ئــەر 

جارانیــش هونەرمەندەێلــە، خوەیــان  دە 

وەگــەرد ســەرچاوەێل نادیــارێ ک ئەزەڵــی 

ئــەڕا یەســە  بینــە،  پەیوەنــدی دانــە و 

ک ئــەو جمێشــتەێلێیانە ســاق و خــەس، 

لــە ئــەزەڵ تــا وە ئەبــەد، ماگه ســەێ و 

دمینێگــەێ.

 -یانــێ هونەرەگەمــان دینــی و عرفانییــەو 

بکەێمــن؟

: نــە، م کــەێ یــە ومتــە؟ م مەبەســتم یەســە 

ک وەو ســەرچاوه ێل ســاق و خەســە ک 

بڕەســیمن  هەوەجەدارێیمــن  هەمیشــە 

ــان  ــان کارەێلەم ــە دە ب ــن( ئیم ــەو )م و ئ

ئیــوە،  کــورد،  ژن  مووتیــڤ  ژە  -بــی    

ئــەو  و  کتاوەێــل  ئــەو  دە  خــوەێ  ژن 

ملێیــان  دە  تــر  کارەێلــێ  ئاســارەێلەت، 

ــە؟  ــە دە شــوون چــە بیت ــە، دەورەێل کردیت

:  م کتــاوێ تریــش دەرهاوردمە وە نام ) ژن 

و دێــو( ، راســییەگێ یەســە ک ئــی  کتــاوە، 

کــوو نەقاشــییەێلێگە و تەرحەێلێــە ک دە 

نامێیــان خواســتمە ک ئــەو باوڕەێــل گەنــە، 

ئــەو هنەێــل چەواشــە ک هــن کوومەڵــگاێ 

بــەش خــوەم و  )پیــا وە زووری(یــە وە 

وە رەنــگ و راز  نەقاشــی بشــێومنەیان و 

بکیشــمەیان وە چاڵنــج، جــوور چشــتێ ئــی 

وەر  دە  ڕاوســیانێگن  کارەێلمە،،خوەیــان 

ئــەو نگاێــل گەنــە.

شــوون  کەفتمەســە  ئەوانــە،  ژە  بــێ  م 

ــی چەواشــەئی و دە وەراوەر  ــاس میژووئ ب

یــەک راوســیان خەیــر و شــەڕ، ئــوو دە 

و   کــوردی  ئوســتوورەێل  کارەێلمــە  ئــی 

ئێرانــی و مەرشقــی بردمەســە کار ئــوو ئــی 

م جوور بڕێ تر، خوەم 
نەخستمەسە وەر لەفەێ ئی 
)ئیسم(ەێل جووراوجوورە ک 
رشیانەسە مل ئیمە و خوەم 
دە دیل ئیسمەێل رووژئاوائی 
نەهیشتمە، ئوو وە چەواشەێ 

گشت رەوەنەێلە، وە مینیاتورەێل 
و کاشیکارەێل و چشتەێلێ 
تر ک تایبەت وە ئێران و وە 

مەشرق زەمینن وەر کردمە.
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نەمینــێ، هــە وەو جــوورە ک  فــرە زاڵ 

ــی )خــوەێ  دە فەرهەنــگ عامــەێ کوردیات

ئــەڕا خــوەی( بییــن لــە بنەڕەتــەو عەیــوەو 

و نەنگەســاری دیــرێ، دە ئێرەێــش هــەر 

و  مێعــامری  و  نیگارکیشــی  دە  یەســە، 

گشــت هونــەرەێ ک ئەوســا داشــتیمنە، دە 

ــارێ  ــه ێ تاکمەج ــان خەڵقینەرەگ ــرە لەێی ف

هــە مئــزا و واژۆویــش نەکردگە و خواســتگە 

هونەرییەگــەێ  کارە  نــام  دە  خــوەێ 

شــوون گومەو بکــەێ نــە ئــەوە بکەێگــە 

چشــتێ ئــەڕا گــەورا کــردن خــوەێ دە مــل 

واڵت، چــوون ئــەڕا هونەرمەنــد هونــەر 

ئەســیڵ ئەوســا، خــوەێ موهــم نه بییــە، 

ئەوەێــش  بییــە  گرینــگ  هونەرەگــەێ 

وەرد  داشــتگە  پەیوەنــدی  ک  چــوون 

ــەوی  ــەدی و ئ ــی و ئەب ســەرچاوەێل ئەزەل

ــی  ــەێ زانســتگە دە ئ هــە خــوەێ وە ڕاوف

ــەو  ــانن ئ ــەڕا رەس ــگ  ئ ــە راوفەیێ ناوەکیی

ــە و  ــە و جۆل ــە و جم ــە ک وەێ کریاگ هن

ئاگــرێ خســتگە دە دەروونــێ ک هــەر چێ 

ــێ، هــەر چــێ ک پەســا  رشــیاگە دە دەرۆن

قــوڵ دخــوەێ لــە ناخێیــەو گشــتێ بڕشــنێ 

وە دەر و هیــچ جــوورێ ســووژە کریاگی 

وتنەنــی  رووژئاوایــی  زوان  وە  یــا 

)ســابجکتۆم(ێگ دە نــاوەو نەداشــتگە و 

هونەرمەندەگــە هــە خــوەێ وە هســاو 

ئیجــوورە  دە  هونەرمەنــد  نەهاوردگــە، 

شــێوازەێلێ ســووژەوە نەدبــێ و خــوەێ 

الددەێــگ و هــە دمنێگــە نەێڵــەێ دمنێگــە 

زەل بووچکەڵــەێ ک تــا وەختــێ پــڕە هیــچ 

لــە  نەدێــرێ مئجــا وەختــێ ک  دەنگــێ 

ــە خــوەێ  ــا، خــوەێ ل ــەو کری نامــەو پەتیی

ــە  ــازە دبێگــە دوزەل ــا، مئجــا ت چووڵــەو کری

و جفتــان و شمشــاڵ و نــەی و نەێلــە ک 

ــێ،  ــە نام ــێ ک دکرێگ ــف بێ دەنگ ــەر پ ه

ــەو پفــە جــوور ئاگــرێ دڕشــێگە نامــێ و  ئ

دەنگــێ لــەێ هێــز ددەێ ک ئاگــر دخەێگــە 

نــاخ و دەرۆن واڵت گشــتێ، چشــتێ جــوور 

چــووڵ  کاڵبەدێــگ  دە  رووح  دەمیــان 

ئــەو  وەر  دخەێگــە  گیــان  ک  هــووڵ  و 

ــەر  ــوازێ ه ــەێ دخ ــک ئەڵهاتگە، یەس هش

ــێ. ــێ ک بب چ

یــە تاریفێگــە لــە هونەر ســاق و ســووننەت 

خــەس و ســاق، ک نــە تەنیــا هــە وەرد 

ــی و  ــە وەرد ئێران ــە ه ــوو ن ــا، ئ ــورد مان ک

عراقــی و خاوەرمیانەئــی و مرقییەێلــە ک 

ــە  دخــوازم بویشــم وە گشــت دنیاوەندەێل

و واتــەێ بداشــتووبم ئــەڕا گشــت دنیــا ک 

وه ر ژە یــە مودڕنیســم هــەر چــێ ک دیــرن 

ــرات فەرهنگــی  ــێ و هــەر چــێ ک می بتلن

خوەیــان دابنــن ئەڵ بــان مودڕنیســم، کارێ 

ــە  ــی پرۆس ــەڕ ئ ــە ش ــان ل ــەن ک خوەی بک

هــا  ک  کردنــە  هام جــووور  پــرۆژەێ  و 

دە دەس و دەم کاپیتالیســم و مودڕنیتــە 

بپیەرێزنــن و دوورەو بگــرن لــەێ و شــەڕێ 

و  بزانــن  و  بخــەن  لــە واڵتیــش دوورەو 

بــن ک هیــچ رێگــەێ وەکارتــرێ  وریــا 

بــێ ژە هونــەر نەماگــە ئەڕامــان ک وەو 

ــن رابوســیمن  ــە بتوانیم ــە و وەو چەک بڵنگ

دە وەراوەر ئــی الفــاوە ک خستگەســەمانە 

ک  بهیلیمــن  نەبایــەد  ئــوو  وەرلەفــە، 

ــان وەرد خــوەێ و شــوون گومامن  ببەێگەم

بکــەێ، ئەڵگردیــان وە ســوننەت وە مانــاێ 

ــان  ــاران وس ــە و دە ج ــوور ئەوم ــان ج ژی

ــە ک  ــی گاڵڵ ــە ک ئ ــتم یەس ــە، مەبەس نیی

دە دریــژای میــژوو، دە دریــژای زەمــان 

ــەو بکەێمــن جــوور  ــرچ و پاکێی ــە، پ جاریی

ــوەێ  ــەش خ ــێ ک وە ب ــەل ئاوپاککەرەک م

تێ دکوشــێ ک لێخنــێ ئــاو لێــاڵوی بســڕێ، 

ــل  ــە باوڕەێ ئســتوورەێلە ک ســەمبۆڵێگن ل

بایــەد ئەوانــە  تایبەتــی هــن خوەمــان، 

ــن . ــەو بکەیم ــگ و مئڕووژین زین

ــەر  ــە وەر و  دە هون ــه گرمتەس ــی رێگ م ئ

و  راوســیان  خــوەم،  بــەش  وە  خــوەم، 

ئێعرازێگــم دە وەراوەر ئــی  ئەوســڕینەێلە 

ــرێ  ــم  دی ــە و کاپیتالیس ک ڕەوەن مودڕنیت

وە ســەر دنیــا، وە گــرد و گــردواری دیــارێ، 

وتــم مودڕنیتــە نــە  مئڕووژیــن بییــن ک 

فــەرق فرەیێــگ هــا دە نامنــی ئــی دوانــە.

ــەر  ــە هون ــتێ ل ــوه، چ داڕێش ــه ر ئی - هون

فولکلــور کوردیاتــی گرتگــە؟ وازتــرێ بکــەێ 

ئەڕامــان خاســە.

:دەو پرســیارییەگە جــواو دام، ئێرەیــش ئەر 

بخــوازم وازاترێیــەو بکــەم بایــەد بویشــم ک 

هونــەر کوردیاتــی هونەرێگــە نــاب و ســاق 

ــی  ــەرچاوەێل ئەزەڵ ــەو س ــگ دە ئ ک ریش

ــی و  ــە ئەزەڵ ــرێ، هونەرێگ ــە دی و جارانیی

ئەبــەدی، ئــەو فەردییــەت و تاکەکه ســی 

نــام  دە  هــا  وتــم  ک  خەســە  و  نــاب 

ــان  ــی. ئەڵگەردی ــور خوەمان ــەر فولکل هون

و  ئەنەخــوارد  و  بکــرە  ک  هونــەرێ  وە 

دس نەخــواردگ.

لــەێ  منیــش  کارەێلــەێ  کانســپت 

ــە  ــە گیریاگ ــەر کوردیاتیی ــدی هون تایبەمتەن

ک دەســتوورگر نییــە و نەدهیلــێ )مــود( و 

)ئیســم( بویشــێ وەێ ک چــە بکــەم و چــە 

نەکــەم یــا کەســێ بخــوازێ تەکلیفــێ ئــەڕا 

گالری دارەێلــە  داخــواز  و  بنــێ  هونــەرم 

بکرێگــە دەســتوور کارەێلــەم.

کار م سازین و زینگەو 
کردن مووتیڤەێلێگە ک هن 

ئوستوورەێل خوەمانیین، 
ئەڕا یەسە ک دتوانم بویشم 

ک کارەێلەم یەکجوورەێلێ 
راوسیانێگە دە وەراوەر ئی 
نه زم نووی ودەێشتەکییە 

وەت دە وەراوەر 
ڵ
ئەل

ەێ 
ڵ
کەل

ڵ
گەنییەێلەێ و ئوو کەل

م، همیشە هە ئوستوورەسازی 
ێن 

ڵ
دە مل ئستوورەێل کەل

خوەمانی بییە و هەمیشە 
پاملەێ یەمە ک ئی چشت 

خاسە ک لە مودڕنیتە خوەێ 
وە میراتی بردمەسە

ئەســپ؟  هــە  ئــەڕا  و  ژن  هــە  -ئــەڕا 

ــرە دە  ــە ف ــی دو مووتیڤ ــە ئ ــە ه ــەڕا چ ئ

بریانــە؟ کار  وە  کارەێلــەت 

:دە ئەدەبیــات و عرفــان ئیمــە، خــودا هــەم 

الن و وجهــەی مەعشــووق بییــن دیــرێ 

هەمیــش عاشــقییەت ئــوو هەردوگێیــان وە 

یــەکا هــان دە زات حــەزرەت حــەق.

ژن، الن مەعشــووقیەت خوداســە، ژن دە 

ئێرەێلــە خوداژنێگــە یــا دایەێ زەمینێگــە 

ــەزرەت  ــەو ح ــەێ وەر ئ ــە دک ــر ئیم ک وی

حــەق، ئــەر بتوانیمــن  وە حــەق، فــرە 

دبێگــە  ژن  بدەێمــن،  زەمینــێ  وجهــەێ 

بەشــێ  مەعشــووقیەتییەگەێ،  الن 

ئــەو  یــا  ئارکی تایــپ  دبێگــە  ترێگــێ 

ــاس  ــگ، ڕەوانن ــەمبۆڵەیلە ک یۆن گەوری س

دە  داڵــگ  وتگەســەێ،  جەهــان  دیــاری 

ــا دە  ــش ه ــەمبۆڵەێلەێ یۆنگ ی ــەوری  س گ

ــتی ک  ــێ وە گش ــەر ئایم ــاگاێ ه ناخوە ێ ئ

یــە ئەڵگــەردێ وە چووزانــم داڵــگ خوەمان 

ــەو  ــە، ئ ــگ ســەرانی و ئەزەڵیی ــەو داڵ ــا ئ ی

زایێشــت یەکمەگــە ک ئایم مانــا دە ئــەزەڵ 

داشتگەســەێ، بەشــێ ترێگیــش هــن یەســە 

ــە  ــم ئەڵ ــز و حورمــەت بن ک م دخــوازم رێ

ــگان خــوەم و دایــەێ نێشــتامن  ژنەێــل داڵ

ــوەم. خ

دزانیمــن ک پایــەێ هــەر کوومەڵــگاێ هــا 

ئــەر دە واڵتێــگ ژنەێلــە  بــان ژن و  دە 

خوەییــش  بــن  پێشــکەفتە  و  خــاس 

دکەفێگــە نــوا، ئەریــش دۆمامەنــە بــن ئــەو 

ــەێ  ــا. الن و وجه ــش دکەفێگــە دۆم واڵتەێ

ــا  ــەر مان رەیینــی و جوان پەرەســیێ ک هون

دە زات خــوەێ دیــرێ، هــەر هونەرمەنــدێ 

بکەێگــە  ژن  ک  یــە  ئــەو  وەر  دکیشــێ 

ــوەێ. ــەڕا خ ــر ئ ــاری و زق ت ــێ دی موتیڤ

 -ئەسپ چە؟

:دە دریــژاێ ژیــان کــورد و دە شــێعر و 

ــن خــوەێ  ــگ ئیمــە، رسۆشــتی بیی فەرهەن

داگــە وە شــکڵ و  پایەیێگــە ک ســەقام 

ــان. ــن ژیامن ــێوە گرت ش

 ئــاژەڵ و ئایــم، هەمیشــە وەرد یەکرەکــی 

ــە  ــورد ل ــم ک ــر ئای ــم و دوفێش ــە، ئای ژیان

حەیــوان، لــە تەبیعــەت و دەر و دەێشــت، 

هیــچ وەختێــگ جیــاوە نەبییــە و نییــە، 

ــات  ــەت و حەیوان ــان تەبیع ــم هەمیش ئای

زانســتگە،  خــوەێ  وجــوود  لــە  بەشــێ 

ئــوو دە دەوران یوونــان وەرژە ئەفاڵتــون 

هاتــن  وەدی  ژە  وەر  ئــوو  ئەرەســتوو  و 

فەلســەفەیش، ئــەو دەورانــە ک وە دەوران 

واڵت،  و  بییــە  نامگیــرەو  شــاعرانە ئی 

گشــتێ هــە وە هەســت و دڵ خوەیــان 

ژیانــە نــە وە بیــر و عەقــڵ، واڵتوەندەێلــە، 

ــوو  ــە ئ ــە عاقاڵن ــە ن ــاعرانە ژیان ــتێ ش گش

ریــازی و مەنەتقییــەری جیــێ دە ژیانێیــان 

نەداشــتگە، دە کارەێلــەی منیــش هــەم، 

نییــە،  تەنیــا  وە  ئەســپ  هــە  ئەســپ، 

چۆچشــتێ شــێوەێ وە شــێوەێ ژن دچــوو، 

چــوون ک منیــش لــەێ وا ویــر دکــەم ک 

بینــە و هــە  تێکــەاڵو  ئایــم و حەیــوان 

تلکــەاڵو دمینــن.

دە هونەرەێــل ئەوســاویین، دە گشــت دنیــا 

دبینیمــن ک موجەســمەیێگ ک ســازینە 

ــەش  ــتگە، ل ــوان داش ــە حەی ــێ ل ــەر بەش ئ

ئاژەڵــێ تــر، بــاڵ و چنــگاڵ یەکــێ تــر و ... 

داشــتگە و هەمجــا کەپــووڵ ئایــم بییــە ئوو 

ــە  ــاژەڵ، ه ــم و ئ ــە ئای ــە ل ــەاڵوێ بیی تێک

وەوجــوورە ک ئایــم و گشــت گیانەوەرەێلە 

ــە. ــان تێکــەاڵو بیی ژیانێی

حەیوانــێ  ئوســتوورەێلەمان  دە  ئیمــە   

ک  )دووراســپ(  نــام  وە  دیریمــن 

وە  حەیواناتــە  نگابــان  ئەســپ  خــوەێ، 

ئێــامم حوســەین )ع(  ئەســپەێ  گشــتی، 

پەردەخوەنییەێــل  و  نیگارکیشــییەێل  دە 

ــامن  ــتێگە، چ ــوورە چش ــوورائیش ئیج عاش

ســەرەوەرەێ  و  دیــرێ  گشــت  وڕینــەێ 

وەزیفە ناســییە  لــەێ  م  دکــەێ،  گشــتێ 

و لــەێ وەملەوگیرییــە، ئــەڕا کەســایەتی 

ــام نەقاشــییەێلەم،  ــن وەو ئەســپ دە ن دای

ســەرمەخش گرمتــە ک گشــت ئەســپەێلەگە 

دە گــرد ئــەو گــرد ئــەو ئەســپە دچەرخن دە 

ــتێ  ــامن گش ــوورائییەێلەم، چ ــل عاش وێنەێ
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پــەژارەێ  و  خــەم  لــە  کوتــێ  دخــوازن 

ــەو ئەســپە، چــامن  ــە کــووڵ ئ ــان بنن خوەی

ــتێیان  ــوەر گش ــێ خەمخ ــەوی دتوان ــە ئ ه

ببــێ، چــامن هــام دەردی وەرد گشــتێیان 

ــاوازی دە  ــە جی ــە کردمەس ــوو ی ــەێ، ئ دک

ــن نەقاشــییەێلەێ عاشــوورائییەێلەم  نام بەی

تــر   نەقاشــەێل  عاشــوورائییەێلەێ  وەرد 

جــوورێ ک گشــت نەقاشــییەگەم دە دەور 

تــەوەر ئــەو ئەســپە دچەرخێ، دە جــی واژا 

ــراری. ــانی و تک ــووژەێل هەمیش ــردن س ک

ــا  ــپ( هەمج ــپەێلە، )دووراس ــەو ئەس دە ئ

ــپ دە  ــم ک  ئەس ــش بویش ــەێ، یەی هەس

ــل  ــە نەخــش و نیگارەێ ــڕە ل ــەێ م پ کارەێل

نیگارەێــل  لــە نەخــش و  ئــوو   کــوردی 

یــان و دەســکارەێل کــوردەواری  وەڕە و 

ئــەڕا کیشــانێیان بەهــرە بردمــە و لەشــێیان 

وەێ جــوورە کیریاگــە.

- هونەر کوردی دە کرماشان چۆنە؟

: وە داخــەوە هونــەر کــوردی دە کرماشــان 

فــرە رەوز نەکردگــە، یــە وە تاریفــێ لــە 

خــوەم هســاوێ نەکــەن باوجــی هــەر چــێ 

هەپتــە دکوتــم و هەپ و هــەوڵ ددەم ئەڕا 

هامیــاری، کەســێ ک هەمیشــان کەڵکەڵەێ 

هونــەر ســاق کــوردی بداشــتووبێ، نەدیمە، 

تەنیایــی دە نــام نەقاشــەێلە دەرد گرانێگــە 

ک دیــرێ ئــازارم ددەێ و خــوەزەو دخــوازم 

مووســیقی وانەێلە  و  گوورانی چڕەێلــە  وە 

چــوون تــا دڵــت بخــوازێ دە کرماشــان 

مووســیقی کــوردی، هەواخــواز و ژەنیــار و 

ــە  ــەڕا خــوەێ، تەمــوورە ل ــرێ ئ پســپۆر دی

گشــتێ فرەتــر ک حەتتا دە شــێواز مەکتەب 

گــووران و مەکتــەب ســەحنە، فــرە فــرە 

ســەقامداریمن، دە شــێعریش ک دە کوردی 

ــە و  ــاس بیمن ــەم خ ــیقیە ه ــەێ مووس لفان

ــومی  ــل تەجەس ــیمن، دە ال هونەرەێ هەس

وە  موجسمە ســازی  و  نەقاشــی  جــوور 

داخــەوە ئایمەێــل پەیوەســتەکارێ نییــە دە 

کرماشــان و دە ئــی باوەتــە فــرە دەس پەتــی 

و فــرە کەمدەســیمن.

 -چ جاڵنجەێلێ ها نواێ ئی رێگە؟

: چاڵنجەێلــە فرەن، گرینگرینێیان یەســە ک 

ــان  دەوڵەتییەێلــە ک قانــوون ناگه ســە ملێی

ک ئــەڕا ئــی کارەێلــە بەرنامــە بداشــتووبن 

ــەر  ــن، هون ــارە بن ــوول و پ ــە و پ و بوودج

ــە و  ــرەو بردن ــە وی ــێ ل ــور کەم تاکوت فولکل

ــە گشــتێ  ــە، ل ــان نیی فرەیــش موهــم ئەڕای

هونەرمەندەێلەمانــن  ک  یەســە  بەدتــر 

فریــو درووێ وە نــام هونــەر جەهانــی 

ــینە  ــەێ ئەوڕەس ــەن ل ــوون گ ــە چ خواردن

و لــە خوەیانــەو هونــەر جەهانــی هــە 

ــوونگیر  ــەد ش ــە بای ــە ه ــە ک ئیم ــێ ی یان

و تەقلیــدکار ببیمــن نــە نــواڕۆو و ئــەڕا 

یەســە ک دە کارەێلەمــان هــە کوپــی کار 

و  پرفورمەنســەێلە  و  دمینــن  و  مایمنــە 

و  ڤیدئوئارتەێلــە  و  کانســپچواڵەێلەگە 

چووزانــم چشــتەێل پســپووری و قــووڵ 

قووڵــێ لــەێ وا  کوردیاتییــەو نەکردنــە و هە  

کەفیمنــە شــوون ئــەو چشــت و چیاتەێلــە 

هەســەیان،  ئامریــکا  و  ئورووپــا  دە  ک 

نــە، وەێ جــوورە نییــە، هــەر خاڵــێ، هــەر 

شــوونێ دە ئــی دنیــا، دە ناوچــە و واڵتێــگ، 

خوەێیــەو،  تایبەمتەندییەێــل  وەو  هــە  

ئەگــەر قســەی نــووێ بداشــتووێ ئــەڕا 

ــە جەهانــی. وتــن، ئەوەێــش هونەرێگ

هونــەر جەهانــی، جــوور جوغرافیــا لــە 

ــازریاگە،  ــە س ــی گوڵەگوڵەێل ــن ئ ــەکا گرت ی

یانــێ گشــت هونەرەێــل دنیــا وە یــەکا 

ــەر  ــە هون ــە ه ــی ن ــەر جەهان ــە هون دبن

گشــتامن  دنیــا،  لــە  جــی  گــوڵ  یــەک 

ک  ئێســە  دیارییــە،  خــۆ  یــە  دزانیمــن 

ئــوو  چشــتێ  گشــت  دە  هژمونی ســازی 

دیاریییــەو  ئاڵنگــێ  فــرە  هونەریــش  دە 

ــە،  ــاوەو بین ــە ب ــوو مووڵتی میدیاێل ــە، ئ بیی

ــرێ  ــەوان ک دەسڕەســی فرەت ــارە ئ خــۆ دی

وە رەســانەێلە دیــرن و خــاون میدیاێــل 

ــا  ــن گشــت دنی ــەوان دە زەێ ــن، ئ جەهانیی

دبنــە ســەمبوڵ هونــەر جەهانــی.

گێــژاو  دە  داخــەوە  وە  ئیمەیــش 

و  دکەفیمــن  گیــر  هژموونییــە  ئــی 

هیــچ  هــادەێ  هونەرمەندەێلەمــان 

ــوردی و  ــەری ک ــرات هون ــە می ــانەێ ل نیش

کوردیاتــی و رووژهەاڵتــی دە کارەێلــەێ 

خوەیانــەو. وە  نەگــرن  خوەیــان 

لــە  بــڕێ  داخــەوە  وە  کرماشــان،  دە 

ــە  ــە ل ــر بڕین ــامن وی ــە چ ــەێلە ه بەرپرس

ئیجــوورە چشــتەێلێ، لــەو الویــش دبینیمن 

ــاس ( ک  ــاڵ ئەڵخ ــەی )هانیب ک وە قەوڵیی

ددا ک  گووشــەجەڕە  وەمــان  هەمیشــان 

کــوور کوورانــە نەکەفنــە شــوون فەرهەنگ 

کرماشــان  هونەرمەندەێلــەێ  رووژئــاوا، 

ــە وەر  ــتێ نەدگرن ــوورە چش ــان ئیج خوەم

ــل گــەپ  ــە بینەســە چاڵنجەێ چــەم و ئەیان

وەر رێ ئیمــە ئــەڕا گەشــەوەری هونــەر 

کــوردی دە کرماشــان.

یەیــش بویشــم ک ئیمــە وەختــێ گەنجینــە 

هونــەر  جــوور  کەڵێنــێ  خەزینەێــل  و 

کــوردی،  شــانامەێ  دیریمــن،  کــوردی 

شــانامەێ لەکــی، دە نــام وەڕ و لــەێ و یــان 

و نالــی ۆ مــەوج و قالــی و حەتتــا دە بــان 

ســان قەورەێلەگــە  دە ئاســەوارەێلەمان، 

دە ئەدەبیــات ئیمــە خەزینەێــل بێ بنــێ 

دیریمــن ک ئــەر هونەرمەندەێلــەێ ئێســاێ 

ــان بڕەســن، جــی  ــە بخــوازن وەێی ــی واڵت ئ

ک  جــورێ  دیــرێ،  فرەترێــگ  کار  ئــەڕا 

هونەرەێــل  ئەوانــە  بــان  دە  دتوانیمــن 

کارە  ئــی  ئــەڕا  بخەڵقنیمــن،  فرەتــرێ 

ــوادارم هــەم  ــە وەر چەمــامن؟ هی نەگریمن

ــە،  ــش هونەرمەندەێل ــەێلە و هەمی بەرپرس

ئەوبڕەســن  گرینگــە  فــرە  لــەێ چشــت 

و  دەم  و  جەڕیــاگ  چوارپــەل  وە  و 

پیــری  ئــەو  زوان بەرسیــاگ نەچــن وەر 

وە  ئــەر  ئیمــە  رووژئاوایــی،  فەرهەنــگ 

چــەم وازترێگــەو بچیمنــە پیــری هونەرەێــل 

نــووی و رەنــگ و بــوو ناوچەئــی و میللــی 

و خوەمانی تــرێ دایمــن وە هونەرەێلــەێ 

خوەمــان، مئجــا دتوانیمــن ک هونەرمــان 

ــش کل بکەیمــن و ســادرێ وە  ــەڕا ئەوانی ئ

ــن. ــا بکەیم ــت دنی گش

ئــەر بخوازیمــن ک کەفــن وە شــوون ئەوان 

ــە  ــەوان بکەیمن ــە ئ ــردن ل ــد ک ــێ تەقلی یان

کار خوەمــان، یــە چ کارێگــە؟ ئــەوان ســەد 

ســاڵ وەر ژە یــە کارێ کردنــە، وە خاســرین 

جووریــش ئــەو کارە کردنــە، خــۆ یــە چ 

کارێگــە ک ئیمــە ئەڵگەردیمنــە ســەد ســال 

ــن نەبیمــن؟ ــەڕا مئڕووژی ــەوان، ئ پێــش ئ

 - چ شێوازه ێلێ ده کار کوردی دیریمن؟

جیــاواز  وه  شــێوازێ  کــوردی  کار  :ده 

هەرچــەن  نەدیریمــن  خــوەێ  ئــه ڕا 

 ، ســەردمە  ئــی  دە  خەێلێگــە  یــە  ک 

مەکتــەب  )نەقاشــی  دۆمــا  دۆمــا  ئــی 

ــە  ــار بیی ــەقامەو پای ــرە وەس ــتان( ف کوردس

هــادی  ئوســتاد  ســەردەمدارەگەێ  ک 

زیاءدینــی بییــە و بــڕێ تــر لە شــاگردەێلەێ 

و رەفێقەێلــێ و ئەوانــەێ تــر ک خواســتنە 

بکــەن،  تەکمیــل  کارە  ئــی  دخــوازن  و 

ــدی  ــەرد، مەه ــوور خەلیلی ف ــەێلێ ج کەس

ســادق ئەیووبی،  فەردیــن  زیاءدینــی، 

ــە و  ــە نەقاشــەێلێگن ک دە ســنە جم ئەیان

ــام  ــەێ خاســێ خســتنە ڕێ ک وەێ ن جوول

)مەکتــه ب کوردســتان( نامگیــرەو کریاگــە.

ــا  ــە حەتت ــا ئێس ــەوە ت ــان وە داخ دە کرماش

ئــەو مەکتەبەیــش نەکەفتگەســە رێ، چوون 

ک گەورایێــگ جــوور هــادی زیاءدینــی دە 

ئــی گەوراشــارە زهیــر نەکردگــە  و ئــەو 

هامدڵــی و هامیارییــە ک وەداخــەوە دە 

نــام هونەرمەندەێلــەێ کرماشــانی بایــەد 

ببــێ، نییــە، بەرپرســەێلەێش لــەێ وا، وە 

بوونــەێ یەســە ک هــە تــاک و تیکــێ لەێ ال 

و لــەوال کارکارێ وە رەنــگ و بــوو کــوردی 

دکــرێ و بــەس، ئەوەیــش فــرە فــرە کــەم.

-ئەڵگەردیمنــە ســەر تاریــخ گــەور واڵت 

گــەور زاگــڕۆس، وەوجــووورە ک بزانــی، 

هاتگەســەنام  کەێیــەو  لــە  نەقاشــی 

کــوردەواری؟

:نەقاشــی دە کــوردەواری و دە زاگــڕۆس 

وە گشــتی، هــەر چــەن ک فــرە گــەور 

کارە  ئــی  میــژوو  باوجــی  میژووئییــە،  و 

نادیــارە، ئــەڕا منوونــە دە دەروەن میرمــاڵس 

دە کوێ دەشــت لەکســتان دە الژۆر ئوستان 

لوڕســتان، نەقاشــییەێلێ هەســە ک هــن نــۆ 

ــە،  ــزە هــزار ســاڵ وەر ژە یەن ــا یان هــزار ت

ئەوانــە دە بــان تــاش تارشیانــە ک ئــەر 

ــە  ــن ک ئیم ــەو دبینیم ــە ئەڵگەردیمن وە ی

ــە نەقاشــی  ــزە هــزار ســاڵە ل ــگ یان تاریخێ

ــل لە ک نشــین  ــوردی دیریمــن دە ناوچەێ ک

ــی  ــم ک نەقاش ــش بویش ــوردەواری، یەی ک

ــە،  ــم ژیاگ ــە وەرد ئای ــەو ه ــە هەێی ــە ل ه

دە نــام ئشــکەفتەێلە، باوە ئایمەێلــە، ور ژە 

تاریــخ، ئــەڕا چشــتەێل ئائینــی خوەیــان دە 

ــام  ــا دە ن ــەێلە ی ــاش کاوس ــەرد و ت ــان ب ب

ــانە. ــتەێلێ کیش ــکەفتەێلەگە چش ئش

وە ســنگ ئەوانــە دپــووڕێ ئــەر بویشــیمن 

ــەر و نەقاشــی هام لــف و هــام زا و  ک هون

هام بــازگ ئایــم بییــە چ دە رووژهــەاڵت 

ئــوو  دنیــا  روووژئــاواێ  دە  چ  و  دنیــا 

بویشــیمن  ک  یەســە  دوروس ترەگــەێ 

نەقاشــی  ســەرەتاێ هونــەر و دوفێشــر 

ک  دزانیمــن  یــە  هــە  و  نییــە  دیــاری 

چشــتێگە فــرە فــرە گــەور.

لــە  فــرە  نــام  دە  نەقاشــی  و  -شــێعر 

ــن، دە  ــەێ یەکرەکیی ــا، لفان ــل دنی خەڵکەێ

چــە؟ کوردســتانات  نــام 

هونەرەێــل  و  نەقاشــی  ئێــران،  :دە 

تەجەســۆمی، چۆچشــتێ دە خزمەت شــێعر 

ئەفســانەێلێ  و  شــانامە  دوفێشــر  بینــە 

و  فەرهــاد  و  شــیرین  جــوور  عاشــقانە 

لەیلــی و مەجنــوون ک نزامــی و کەســەێلێ 

ئەڵگەرداننەســەیان،  شــێعر  وە  تــر 
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گــوڵ ســوو

ــی  ــمن نەقاش ــن بویش ــوورێ ک دتوانیم ج

و  خوەییێــگ  وە  ســەر  جــوورێ  هیــچ 

جیاییێــگ دە نام بەیــن خــوەێ و شــێعر 

نه زانســتگە و هــە دە خزمــەت ئەدەبیــات 

بییــە، دە دەوران ســەفەوییە، دە ئاڵنــگ 

دنیــاێ  وەرد  ئێــران  ک  پەیوەندییەێلــێ 

جگڵە جگڵــە  کردگــە  پەیــدا  رووژئــاوا 

و  لــە شــێعر  نەقاشــی دوورەو کەفتگــە 

ــەروەخوەێیەو  ــگ س ــتێ وە جگ ج چۆچش

ــە. بیی

ئیجــوورە  بخوازیمــن  ک  چشــتە  ئــی   

رەوەنــێ دە نەقاشــی کــوردی داشــتیمنە یــا 

ــا م  ــە ی ــەێ وا نەبیی ــە، ئەوســا ل دیریمــن، ن

ــان  ــەیێش دە کرماش ــرم، ئێس ــەوەر نەدی خ

ئیمــە  چــەن  هــەر  نییــە،  لــەێ وا  هــە 

ــوردی،  ــەێ ک ــوردی، نادری نام ــانامەێ ک ش

شــیرین و فەرهــاد کــوردی، الس و خــەزاڵ، 

مــەم و زیــن و مەنزوومەێــل گــەورێ تر وە 

بنزارەێــل زوان کــوردی داشــتیمنە، باوجــی 

ئێســە دە کوردســتان، وەو جــم و جوولە ک 

هــادی زیاءدینــی کردگــە، چــامن چۆچشــتێ 

ــان چــەن بەیــت و ئوســتوورەێل  هــە دە ب

ــێعرپایە  ــی ش ــەێ نەقاش ــوردی، تاکمە گل ک

کیریاگــە و بــەس، دە ئیــام و کرماشــانیش 

خــۆ دە نامنــی شــێعر کــوردی، ئوو نەقاشــی 

ــە. ــێ هــە نەگیریاگ ــە پەیوەندی ئیچوون

 -خوەت چە؟

ئیجــوورە  فــرە دووس دیــرم  : م خــوەم 

ــیرین و  ــان ش ــوازم دە ب ــەم و دخ کارێ بک

فەرهــاد کــوردی، نیگارکیشــی بکــەم چــوون 

جوغرافیــاێ عشــق شــیرین و فەرهــاد واڵت 

منــە و بێســتون و پــەڕاوێ ک فەرهــاد و 

ــامن هــەم  ــەکا تاشینەســەێ هێ عشــق وە ی

ئــەڵ شــوونەێ خــوەێ وســاگە دە نــام ڕاس 

ــاێ  ــە ک دە جوغرافی ــوو حەیف ــان ئ کرماش

جوغرافیــاێ  دە  و  کــوردی  ئەدەبــی 

رسۆشــتی و زوانــی کرماشــان ئــی ســەمبۆڵە 

لــەێ وا دە وەر چاومــان ببێگــەێ و مئجــا 

دە جوغرافیــاێ نەقاشــی کــوردی شــوون و 

ــانامە ێش ک  ــەێ وا ش ــێ، هــە ل ــێ نەب نوون

گوڵەگوڵــە شــوون جەنــگ و رووداوەێــل 

گشــتێیان  عاشــقانەێلەێ،  و  حەماســی 

ک  نیشــانە  و  نــام  وەو  هــە  هێامنیــش 

دە  هــان  هاتنــە  کــوردی  شــانامەێ  دە 

کرماشــان و ئــی مەنزوومەێــل شــەڕوانی 

و ئەویندارییــە ک هــەم هــان دە شــێعر و 

ــان  ــە و هــەم ه ــی ئیم ــل کوردیات مەتەڵەێ

حەیفــە  ئیمــە،  بەیــت  و  مووســیقی  دە 

و  موجەسمەســازی  و  نەقاشــی  دە  ک 

ئــەو دووەێ هونەرەێلــەێ ئیمــە بەشــێ 

نەداشــتووبن.

ــد  ــان جڵ ــەرح ب ــزە ت ــان دە،پان ــوەم ب م خ

ئــەڕا داســتانەێل و شــێعرەێل شــاعرەێل  

ســەرەتاێ  یــە  ک  کیشــامە  کرماشــانی 

ــی وە  ــە باوج ــێوەوە بیی ــەم وەێ ش کارەێل

دروو بویشــم ک دە نامنــی شــێعرەێلە و 

داســتانەێلە و مەتــن کتاوەێلــە پەیوەندیــێ 

ــی  ــەرح و نەقاشــی تایبەت گرمتــە و چــەن ت

پەڕتووکەێلــە  ئــەو  نــاوەڕووک  ئــەڕا 

کیشــامە، نــە، نــە هــە م ک هێــامن دە 

چشــتێ  ئیجــوورە  کرماشــانیش  گشــت 

نەکەفتگــە و همیــرم یەســە ک ئیجــوورە 

چشــتێ زووتــرێ بــاوەو ببــێ.

- لە کارە نووەێلەت بویش.

دە  و  هــا دەســم  کوونەقاشــییەێلێ ک   :

دمنەیــان،  زووەێلــە  وەێ  منایێشــتگاێ 

ــان  ــییەێلەمن ک دە ب ــە نەقاش ــر ل ــڕێ ت ب

کیشامەســەیان.  کــورد  ژن  ئوســتوورەێ 

ئی جــارە هــام ڕێ وەرد ئــەو ئوســتوورە، 

کیشــامە. هــەم  شــاماران  ئوســتوورەێ 

ــا شــای ماران ،ئوســتوورەێگە ک  شــاماران ی

ســەر و کەپووڵــێ ژن بییــە و ئەندامــێ لــە 

ســەر ئــەو خــوار، لــەش مــار بییــە.

مــار ئەڵ ئێــرە ئوســتوورەێ ســەاڵمەتییە 

نەداشــتگە  گەنــێ  و  مەنفــی  مانــاێ  ک 

یەکجــوور  ئوســتوورە  ئــی  نەدیــرێ.  و 

ئستغاســەیێگە، نــەزر و نیازێگــە ک ژنەێــل 

نــام  وە  دکوڵنــن  ئاشــێ  ئــەڕاێ  واڵتــی، 

ــێ  ــڕ و بەش ــای ماران( و ب ــازی ش ــاش نی )ئ

ــە  ــای ماران و ل ــەزر ش ــە ن ــا ببێگ ــەن ت دک

قــوڕن دڵــەوە دچــڕن وەێ ک )ئــەرێ هــەێ 

ــل  ــت مارەێ ــای گش ــو ک ش ــای ماران، ت ش

و خەزەندەێــل و مــەل و موورەێلەیــت، 

ویــرت وە شــوو و زاڕوو و بــرا و خوەشــک 

ببــێ ک مــار و  و کــەس و کارەێلەمــان 

ــەدەن  ــان ن ــز وەێی ــر چ ــوورێ ت ــەل و م م

ئەڵەێیــان(  چشــتێ ک  ئــەڵ  نــەدەن  و 

ک  یەســە  ئوســتوورە  ئــی  نــاخ  دە  هــا 

خەڵــک ئیمــە بــاوڕ داشــتنە و دیــرن ک 

ــەڕا  ــگ ئ ــەر ژنێ ــکانییش ه ــای راس دە دنی

خــوەێ، شــای مارانێگە. یــە مانــاێ فــرە 

ــەور،  ــە و گ ــرە عرفانیی ــرێ و ف ــەرزێ دی ب

ئــوو یــە خــوەێ م دخەێگــە ویــر ئــەو 

ــار نەیشــابوورییە ک  ــەێ عەت شــێعر عارفان

ــردن  ــاێ وە دی ک ــرخ وە تەم ــە م ــی گل س

ســیمرخ، باڵنــدەێ ئەفســانه ئی بــان گرتنــە 

ــان تکــەڵ کێــوەێ قــاف  ــا ب وەر و چگــن ت

و ئاخــرێ ئەوڕەســین ک ســیمرخ مانــا هــە 

وجــوود نەدیــرێ و هــە نییــە، ئــوو یــە 

ــەکا  ــه، ک وە ی ــی مرخ ــەو س ــن، ئ خوەیان

دبنــە ســیمرخێ و ســیمرخ هــە خوەیانــن، 

ــش هــە وەو چوونەســە، چــوون هــەر  یەی

ژن کــوردێ ک دیــرێ نیاز دکــەێ وە دەرگاێ 

شــاماران، خــوەێ شــامارانێگە ئــەڕا خــوەێ، 

هــەر چــەن خــوەێ لــە یــە ئەونەڕەســییە و 

ئەگــەر خــوەێ ئەوڕەســێ لــە زات خــوەێ، 

خوەییــش ئــەو خواوێنەئییــە ک شــای ماران 

ــش  ــێ بداشــتووبێ و خوەیی داشــتگە دتۆان

ــە. دبێگــە یەکــێ جــوور شــاماران خوداوێن

 یــە عرفانــە ک دە نــام کــوردەواری وە 

شــێوەێ تــرەو عامگیــرەو بییــە و وە گشــتی 

ــام گشــت کــوردەواری، دوفێشــر  هــا دە ن

ژیانــن،  ژنەێلــە ک ســەرچاوەێ  نــام  دە 

چــوون دە کــوردی ژن، ژیــن، ژیــان، گشــتێ 

ــگن. هامڕیش

جــوور  چشــتێگە  ئوســتوورە،  ئــی 

وتگەســەێ،  حــەالج  ک  الحــق(ێ  )انــا 

یەکجــوورێ لــە عرفــان و خوداوێنەئــی عــام 

ــە چــوون  ــورد بیی ــەێ ک ک هــە نســیو ئیم

ــە و  ــڕ بیی ــرە پ ــرە ف ــوردی ف ــگ ک فەرهەن

ــەورە و  ــرە گ ــش هــەم ف ــە و هێامنی غەنیی

ــوەم ک  ــل خ ــە م ــە ک نامەس ــەڕا یەس م ئ

وەێ فەرهەنگــە پاوەنــە مبینــن و بکەمــەێ 

کارەێلەگــەم.  ئــەڕا  بێ بنــێ  ســەرچاوەێ 

ئــی چشــتە ئێســەیش قســەیێگە ک هــا 

دە   فمنیســتەێلە  واتەێلــێ ک  لــە  نواتــر 

بــارەێ ژن دویشــن.

)خاوەرمیانــە/  ناودوئــاوان  ناوچــە ێ  دە   

دۆت  عەراوەێــل  ک  االوســط(  شــەرق 

کردنــە،  زنەچاڵــەو  بێ تــاوان  و  تــازەزا 

میللەتەێــل گەورترەکــێ، ژن جــوور نــەزری 

و ئــەڕا نــەزر و نیــاز و خەیــرات و ئــەڕا 

ــە  ــرات دان ــی، وە خەی ــن جنس ــەردە بیی ب

وە مەعبەدەێلەیــان، حەتتــا دبینیمــن ک 

داعــش دەێ ال و تاڵبــان دەوالمــان، دە ئــی 

ــەژن  ــا دۆت و دۆتەڵ ــەردەمەیش هەمج س

دفرووشــن وە پــوول و پــارە و وە کەنیــژی 

دبەنــەێ و دیلــی، ئــوو ژن هــە لە جــاران و 

ئەوســا تــا ئێســا دە الیــان بێ قــورپ بییــە، 

دنــووڕێ  و  نووڕســتگە  ئیجــوورە  کــورد 

مایــە ێ  و  ژیانــە  ســه رچاوەێ  ک  ژن  وە 

ــە و خوداوێنەســە، جــوور  ــاز و هازایەتیی ئ

ئاناهیتــا ک مەعبــەد خــوداژن ئــاو بییــە دە 

ئێــران وەریــن و ئێســەیش هــا دە ناوچــەێ  

ــان. ــان خوەم ــەوەر دە کرماش کەنگ

- ئــەڕا دۆماپرســیاری، چەنــێ کوردەێــل 

فەیلــی عــراق دناســی؟

:وەواخــەوە م نەدناســمەیان هەرچــەن ک 

فــرە فــرە دخــوازم ک وەردێیــان هام و شــوو 

بداشــتووبم و هونەرێیــان ببینــم و ئــاڵ 

یەکرەکــی  وەگــەرد  هونــەری  وێیــەر  و 

بداشــتووبیمن، یــا کووتاهــی لــە مــن بییــە 

یــا هــەر چشــتێ تــر ئاخینمــە ک تــا ئێســە 

ــتمە. ــان نەداش ــە وەردێی ــی پەیوەندیی ئ
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گــوڵ ســوو

وەختە دی 
قانوون ئه ساسی عراق، 

دموکراتیک ترەو بکرێ

گوڵ سوو

 ئــی رووژه یلــه بــڕێ هانــه  شــوون یــه ک 

قانــوون ئه ساســی عــراق بگۆڕنــن و فــدراڵ 

لــه ی بخه نــه و ک تــا ئێســه نه توانســتنه 

و  به ڕبه ڕییــه ت  ده وران  وه  عــراق 

شڤنیســتی وە  ژە عراق نــووی ئەڵگەردننەو.

دە الختــار عــراق نــووی بــێ ژە فــدراڵ 

عــەراوی  اقلیــم  دو  وە  عــراق  کــردن 

تریــش  مکانیزمەیلــێ  کوردســتانی،  و 

ئــە ڕا یــە ک مــاف و حوقــووق ئنســانی 

ــل  ــا ئەقلییەتەی ــل ی بڕوەچــە و کە مه ووزەی

بپارێــزرێ  زوانــی  و  هــووزی  و  دینــی 

و پاســاوە نەبــێ، نریاگــە ک یەکــێ لــە 

ئەیانــەن: دیاری ترینەیلەیــان 

- وه و چوونــه ک دیــاره، قانوون نه ره یــل 

نویــی،  عــراق  دامه زریــان  ســه ره تای 

به عــس  ده وڵــه ت  ئەڵرووخیــان  دۆمــای 

قانــوون  ده  نــان  فرمانــێ  وه یجــووره   ،

ئه ڵبــژاردن  مکانیســم  ک  ئه ساســی 

نوێنه ره یــل ئــه ڕا پارملــان عــراق جــوورێ 

بــرێ ک لــه سێســه د و بیــس و نــۆ کورســی 

ــس  ــه د و بی ــه راوی، سیس ــراق ع ــان ع پارمل

گشــتێ  ئنتخابــات  رێگــه ی  وه  کورســی 

ــی  ــه ڔا ئ ــێ ئ ــێ دتوان ــه ر عراقی ــرێ و ه ب

ــر  ــێ ت ــاف ئه ڵگــرێ، نۆوان کورســییه یه په ڵت

ــا  ــل ی ــن که م هووزه ی ــێ ه ــان ک دمین له ی

ئه ساســی  قانــوون  ده  ک  ئه قلییه ته یلــن 

له یــان  نــام  وه یجــووره  نــووی  عــراق 

بریاگــه:

که م هووزه یــل  ئــه ڔا  کورســی  په نــج   -

مه ســیحی

- کورسیێگ ئه ڔا که م هووزه یل شه به ک

- کورسیێگ ئه ڔا که م هووزه یل سائبی

- کورسیێگ ئه ڔا که م هووزه یل ئێزه دی

کــورد  که م هووزه یــل  ئــه ڔا  کورســیێگ   -

فه یلــی

مکانیزمه یــل  قانوونــه،  ئــی  وه داخــه وه 

چشــتێ  نه دیــرێ،  ئجــرا  ئــه ڕا  دیاریــێ 

لــه  ک  نه دزانــێ  کــه س  ک  یــه  جــوور 

ــه ڕا  ــه ن ئ ــز دک ــه ی ک گل و خێ ــی ئه وان راس

گرتــن یــه ک کورســییه گه ی نوێنــه ری کــورد 

فه یلــی ده کــووت و ئوســتان واســطت، 

لــه راســی کــورد فه یلیــن؟ یــا نــه وه دروو 

ــه ن؟ دک

ئه ڔا چه؟

ده وران  ده  فه یلــی،  کــورد  ک  یــه  ئــه ڔا 

ســه ددام، هه رچــێ کاره ســات ک بــی وه 

هــه م  ته عریــب،  هــه م  هــات،  ســه رێ 

ــی  ــیره یل عراق ــام عه ش ــن وه ن ــووچ دای ک

ــد و  ــان ک زێ ــورده واری خوه ی ده ره وه ی ک

مــاوای بــاوگ و باپیرانــی ئــه وان بییــه، هه م 

تاڔانــن لــه عــراق، هــه م ناســنامه دایــن وه 

نــام عه شــیره ته یلێ تــر جه بــووری، عــان 

و مالکــی و زه رگانــی جه یزانــی و ... ک بــێ 

ژه یــه کــوت ئه ڵه یــان کریاگــه ک کــوردی 

ــه ک  ــان وتن ــه و و  وه  زوور وه ی ــه نه ک قس

ــان بویشــن  عــه راوی بویشــن، ئێســه خوه ت

ــه ک و دو پێشــته ناســنامه وه  که ســێ ک ی

نــام عه شــیره ی تــر دیــرێ و عــه راوی قســه 

نه دفامــێ  و  نه دزانــێ  کــوردی  و  دکــه ێ 

ــش  ــم هــاده ێ دشداشــه ی دڕێگی و چووزان

جه ڕان بــی،  عه گاڵیــش  و  ببــێ  وه رێ  ده 

بیــاێ بویشــێ م کــورد فه یلییــم، ده ئــی 

جوغرافیــای چۆچیاگــه ک قــاوم و حه تــا 

بــرا و خوه شــکیش خوه یــان لــه یه کــری 

ســاوق  و  نه گیــردرن  تــا  ئه وشــاردنه 

نه کــرن کــێ ک دتوانــێ مه یــن و منــای 

ــا  ــو کــورد فه یلییــت ی ــو بویشــی ک ت بکه ێ

ــه ســابت بکــرێ؟ ــه د ی ــه؟ چــوون بای ن

یــه که م وکوڵــی قانوونــه ک ئــه ر چاره ســه ر 

نه کــرێ، ئــی کورســییه ک دریاگــه وه کــورد 

ــان  ــاڵ و ماواگه ی ــوور م ــش ج ــی، یه ی فه یل

وه  ئیجــاره  هه رچــه   دچــوو،  تــااڵن  وه  

ــێ  ــوه ێ دویش ــه ڔا خ ــوه ێ ئ ــێ ک خ ده س

یــه فره تــر زوور  ک ده س دموکراســیه و 

ــه د  ــتمه مه و بای ــی دی س ــرێ و وه راس دی

قانوون زانه یــل و NGOه یــل و گەپەیــل 

ــل  ــا گشــت عراقییەی ــی و حەتت ــورد فەیل ک

ــەی دموکراســی  ــازادە و وە کار ک کەڵکەڵ ئ

و ژیانــێ پــڕ لــە هێمنــی و ئاسایێشــت 

ــرن،  دوفێشــر   ــل دی ــەڕا گشــت عراقییەی ئ

ــر  ــە وی ــە و پارملان ئایمە یل دەوڵەت ئایمەیل

ــە و  ــی قانوون ــن ئ ــەڕا ئەڵگوڕان و هــرزێ ئ

ــەن. ــێ بک ــاس و ڕاس کردن خ

پرســیار گەپــێ تــر ک بایــەد جــواوێ ئــەڕای 

پەیــدا بکــرێ یەســە ک ئــەڕا کــورد فەیلــی 

بێ بــەش  بایــەد  قانوونــە،  لــەی  بەغــدا 

مبینــێ؟ هەرچــەن ئــەر وە هەق خــوازی  

ــدا  ــیمن ک دە بەغ ــەد بویش ــیمن بای بویش

کورســی  چــوار  ســێ  بایــەد  هەمیشــان 

بــدرێ وە کــورد فەیلــی تــا بەشــکەم بەشــێ 

هاتگــە،  وەســەرێ  مسیوەتەســلێک  لــە 

ئەڵگەردنــن وە دۆمــا.

و  ده س  ســازریاگ  ئه ساســی،  قانــوون 

موقه ده ســێ  و چشــت  ئایمه یلــه  زه یــن 

ــاڵێ  ــه ر وه س ــه و ه ــتین نیی ــه ڔا په ڔه س ئ

ــڕێ و هامــراز  ــه د بل ــار بای ــێ، جــار و ب واڵ

وه رد گۆڕیــان واڵت و خه ڵــک و تکنولــوژی 

چشــت  بگــۆدرێ،   گه له گــه،  ئــاوات  و 

ســابت و هه میشــانیێ نییــه، چــوون منــا  

جامێعــە،  نــام  دیانــە  ک  نوومنامه یلــه  و 

ــر و  ــرن و پی ــان دی ــواز خوەی ــواز و دڵخ خ

پاتاڵەیــل ئــە و مافــە نەدیــرن وەردێیــان 

راس  و  خــاس  مــاف  بکــەن ک  ملمانــە 

ــینن. ــان بس ــوون لەی ــردن قان ک

ــاو  ــوور ئ ــش ج ــێ، قانوون ــەی وا نەب ــەر ل ئ

ــێ و  ــە دگەن ــاوێ مەن ــە ومەن و گوڵەمئ ش

واڵتــێ وەرد خــوەێ دگەنــن و بــەرد دە مــل 

ــاڵب  ــە رێ ئنق ــەردم ل ــەرد نەدوســێ و م ب

ــردن واڵت،   ــوو ک ــێو و قەڵوۆقوڵ و بشێوبش

ــەت. ــە رەس ــان دبەن ــەیلەێ خوەی قس

حوکــم بایــەد رەوادار داشــتووبێ و حوکــم 

نــاڕەوا، رەوا نییــە و رەواداری نەدیــرێ و 

ــە  ــە ک مئڕووک ــگ و موهم ــە گرین ــە ی ئێق

چوونــە  قانوونه یلە یــان  دیــرن  گشــتێ 

و  ئــدارە  جــی  وە  ک  دکــەن  نە رمــەو 

مودیرییــەت واڵت و حوکمڕانیــن حاکمەیل، 

بــاو  شایێســتە،  و  خــاس  حوکمڕە وایــی 

بکــرێ دە واڵت چــوون دزانــن وە زوور 

وتــن و زووران و زوور مــل مێیــار نەدچــوو 

ــە  ــە ن ــەت کردن ــەڕا خزم ــەت ئ و حوکووم

ئــەڕا بایــەد و نەبایــەد وتــن حاکمەیلــە 

ک مــەردم وە زاڕوو و وەنەفــام، دە الی 

ــەن. ــەرز بک ــان ف خوەی

ــرێ ک حــەق  ــێ رەواداری دی ــم وەخت حوک

گــرد  نەفــع  و  خاون حەقەیــل  گشــت 

ــوەێ  ــوون خ ــارێ وە ش ــل بی خاون نەفعەی

نــە هــه هــن دەوڵــەت و حکوومــەت، 

چــوون ئــەوان هــە یەکجــوور رێــوازکارن و 

بەرگــر لــە پاســا کــردن حــەق واڵتوەندەیــل 

و خوەیــان ئــەڕا خوەیــان حەقــێ نەدیــرن، 

وە چەواشــە ی ئــی زەێــن و زەێنیاتــە ک 

ــرن و  ــان دی ــەڵ ب ــان ئ ــە ب ــە ئیم حاکمەیل

ــتنە. داش

مانای دموکراسی راسکانی یەسە.
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گــوڵ ســوو

ئــەوی دە ئەنجومــەن ئەدەبــی و ده هــه ر 

نه خــش  داســتان،  و  شــێعر  بــه ش  دو 

ــل  ــە نووخوازەی ــێ ل ــرێ و یەک ــێ دی خاس

ئەدەبیــات کــوردی و فارســییە دە ئیــام. 

ئەیــە ک دخوەننــەێ، وت و وێژێگــە ک وەرد 

حوســەین شــەکەربەیگی داشــتیمنە، جــوور 

که ســێ ک هــەم  هــا دە قــوڵ ئەدەبیــات و 

ــام. ــاری دە ئی ــە دی هــەم چاالکێگ

 - لە کەییەو خوەت وە شاعر دناسی؟

حوســەین شــەکەربەیگی : وە شــێوەی فــرە 

جــدی، م لــە دەهــەی هەفتای هەتــاوی، لە 

قوڕن دڵەو لە شــێعر ئەوڕەســیم و شــاعری 

بــی وە کار و بــارم، هەرچــەن دە ســاڵ 

نــەوەد هەتــاوی، یەکــم کووشــێعرەیلەم 

)نــەرش  باڵوگــەی  الی  دە  کــردم  چــاپ 

ــم(. ــڵ پەنج فەس

 -فرەتر دە چ قاڵبەیلێ شێعر وتیتە؟

:م چ وە زوان فارســی و چ وە زوان کوردی، 

جــوور  شــێعری  قاڵبەیــل  لــە  فــرە  دە 

کوردی خوارینکوردی خوارین
خاون نه سر و ده ق  نییهخاون نه سر و ده ق  نییه

ــووی  ــێعر ن ــەزەڵ و ش ــوور غ ــیک ج کاڵس

جــوور نیامیــی و ســپێد شــێعر ئەڵوەســیمە 

. نه بیمــه  یه کگــه ر  و 

 - یەمــە ک خوەت دنووڕیت، شــێعرەیلەت 

ــا  ــەرا ت ــە س ــە، ل ــوورەی زەمانیی ــی ن دە ئ

ئێســە، چەنــێ گۆڕیانــە؟

: لڕیــان و گۆڕیــان، چشــتێگە زاتــی ک هــا 

دە قــوڕن دڵ هــەر شــاعر و نویســەرێ ک 

هــەم خــوەێ و هــەم کارەگــەی خــوەێ 

ــاواز  ــش جی ــێ. منی ــە دزان ــان بانەیل ــە ب ل

ــش کاری   ــل منی ــە دە م ــی رەوەن ــم و ئ نیی

بییــە، جــوورێ ک دپــووڕێ یــە بویشــم  ک 

هەرچــەن لــە غــەزەڵ و کاڵســیک وتــن 

ــە  ــا، ئاخرســەر ســەر ل ــە تای ده س کردمەس

شــێعر نــوو و ســپێد دەرهاوردمــە و یــە 

ئــەڕا یەســە ک خــوەم نامــە دە مــل خــوەم 

ک هەمیشــان نووخــوازی بکــەم و دە یــەک 

ــوازم  ــوون نەدخ ــەم چ ــەوس نەک ــی وس ج

ئــی  ئــەڕا یەســە ک دە  مەنــە مبینــم و 

گـوڵ ســوو

بنەجوورییــە و ئیــا و ئــەوال کردنەیلــە، 

لــە خوەمــەو هــە وەر ئــەو نــوا چگمــە، تــا 

ــڕوو. مئ

 -یانێ خوەت کوت لە خوەت دکەیت؟

:نــە، فرەیــش کــوت نەکردمــە چوون شــێعر، 

چوون چشــتێ ئاوێنەیێگــە لــە ویــر و هــزر 

شــاعرەگەی و ئــەوەی ک هــا دە نــام دڵــێ 

و هــا دە ناخێیــەو، ئــەڕا یەســە ک دبینیمــن 

ــاوازە،  ــر جی ــە شــاعرەیل ت هــەر شــاعرێ ل

ــوورێ  ــە ج ــت و رەوەن کاری من ــی رێش ئ

ک چــامن ناوکــم وەرد نەوســیان بڕینــە 

ــادەێ  ــم ه ــە، چووزان ــوەم نیی وە دەس خ

ــە ک دە الخــت  ــت  من ــە ئەڵکەف ــێ ل بەش

دەر،  دخەێگــە  خــوەێ  شــێعرەیلەگەم 

وەو چوونــە ک هــەر جــارێ، ک وە کەیــف 

ئەو حاڵە ک دەو ســاتە و دەو گڕە داشــتمە 

ــە  ــە بیی ــەو حااڵمت ــن ئ ــر ک ه ــێ ت وە قاڵب

هــه وەوجوورەیــش شــێعر ومتــە باوجــی دە 

ــە  ــا و ل ــە ی ــن ل ــەر ئەوگرت ــە ه ــی رەوەن ئ

   حوســه ین شــەکەربەیگی، دە ســالڵ 1975 زایەنــی، دە ئاواییــێ وە نــام 
ســە را دە پــەڕ شــار ئیــ�م هاتــە دی و دە زانکــۆ ئیــ�م، کارناســی 

ڵ
چال

حوقــووق گــرت و لــە ســەرەتای دەبیرســتانەو هاتــە نــام دنیــای شــێعر 
و شــاعری و رووژ وە رووژ فرەتــر لــە پێــش، دلڵ دا وە ئەدەبیــات و 

جگه جگــه دش کــرد وه دنیــای داســتانیش.

ــکەفن  ــن و پێش ــوا چگ ــەو ن ــەو و وەر ئ ئ

بییەســە بنــەوای کارەگــەم، یەیــش وە دەس 

خــوەم نییــە، یــە هــا دە النــم ک داگــە 

ــەر بخــوازم کــوڵ  و  ــە شــێعرەلەمیش، ئ ئەڵ

کوڵــرب بویشــم تــواێ یــە بویشــم ک م فرەتر 

ــوەم  ــە خ ــێ ل ــە ک ئاڵنگ ــوون ی ــە ش هام

بهیلمــە جــی و ئەســەرگۆزاری بداشــتووم ک 

ــەی ئەڵگــەردێ وە روانگــەێ  ــش بنچین یەی

م وە ژیــان و وە دنیــای ک ئــەڕا خــوەم 

ــازمەێ. ــامن هــە دس ــازیمە و هێ س

ئــەڕا منوونــە بویشــم، م چــوون  چشــتێ 

هامــە شــوون چشــتێ، چیاتــێ ک یەکجــوور 

تەغــەزوڵ ئێجتامعــی ببــێ ک لــە یــەک 

ژیــان  و  زنــه ی  لــە  ببــێ  ئاوێنــەی  الوە 

عشــق  وەرد  لەوالویــش  و  رووژینەمــان 

ــێعر  ــدار ش ــێ. م الیین ــەو بب ــەڵ تێکەڵ تێک

ــر  ــر و هی ــل وی ــەوای دە م ــم ک بن وتنێگ

ببــێ و دووســخواز یەمــە ک کەســەیلێ 

ــننەم. ــەێ وا بناس ــە ل ــش ه تری

 -ئەڵگۆڕیــان شــێعر کــوردی، چــوون دیتــە؟ 

دوفێشــر دە ئــی دۆمادۆمــاوە

:شــێعر ئیمەیــش جــووور شــێعر گەالنــێ تر 

ــە  ــەو دیی ــان و خــوار فرەیێــگ وە خوەێی ب

و لــە یــەو الویــش فرەتریــش هــەم دبینــێ 

هەرچــەن دە تاکمەالیێگــە ماگەســە جــی یا 

وەر ئــەو نــوا نەچگــە، دوفێشــر ئەدەبیــات 

کــوردی خواریــن، ئــی ئەدەبیاتــە  هــەر 

چــەن دە ال ئەڵبەســت و شــێعر و شــایەری، 

بــەش خــوەێ چگــە وەر ئــەو نــوا، باوجــی 

دە دەق و نــەرس نووســان هێــامن هــەم 

کەم کارییەیــل  و  دۆمــا  ئــەو  هــا  فــرە 

ک  دیریمــن  باوەتــە  ئــی  لــە  فرەیێــگ 

نویســەرەیلەمان  گشــت  ک  وەگەرەکــە 



61
ژماره  107 - ئازاری 2021ی زایینی (2721)ی كوردی

60
گــوڵ ســوو

ئــی رێگــە و دە ســەرەتا  بنــن دە  وەرە 

ــەرس  رووژ  ــدەن وە ن ــووڕن و رسنجــە ب بن

ــان دە  ــا و نویســەرەیل گــەپ و خوەێی دنی

ــەن وە. ــااڵ بک ــی کارە ئ ئ

 -یانێ نەرس دخەیتە نوای شێعر

:ئــا، دە الی منــەوە نــه رس نووســانن دە 

راســی هــە هــا نــوای شــێعر و وەرتــرە لــە 

یــە ک وەداخــەوە لــەی باوەتــەوە کــەم 

ــە  ــن ی ــتی دویش ــە، گش ــامن فرەس و کوڵی

ــە  ــر بخەێگ ــە فرەت ــێ ئیم ــەرسە ک دتوان ن

ــەو  ــوورێ بازگامن ــا و ج ــەم دە دنی وەر چ

ــش بویشــیمن ک قســەیل  بکــەێ ک ئیمەی

ــە  ــوون ی ــن چ ــن دیریم ــەڕا وت ــگ ئ فرەیێ

کەفتــگ  ئەڵــەی  ئاوێنه یێگــە  نــەرسە ک 

و  ژیــار  بەرزەگــەێ  بــااڵ  ک  یــە  ئــەڕا 

و  بکــەێ  دیاری تــرەو  تەمەدونەگەمــان 

ــنێ. ــان ئەوبڕەس ــاخ و دەروومن ــە ن ــا ل دنی

 -بانان شێعر کوردی وە چە دبینیت؟

: ئایەنــدەی شــێعر کــوردی کەفتگــە وە 

یــە ک شــاعرەیلەی ئیمــە، چەنــێ خوەێــان 

بکــەن  نزیکــەو  دنیــا  رووژ  زانســت  وە 

ببەنــە  خوەێیــان  ئــاگاداری  چەنــێ  و 

بان تــر و کەڵکەڵەیــل ئێجتامعــی خوەێیــان 

ئــاگادار  چاالکەیــل  لــە  یەکــێ  جــوور 

ئــی  دە  و  بــان  ببەنــە  کوومەڵگاگەێیــان 

باوەتەیلەیــش خوەێیــان وەر ئــەو نــوا ببەن 

ــێعری،  ــل ش ــێواز و تکنیکەی ــە دە ش ــە ه ن

وە تەنیــا.

 -دە ال کارەیلــێ ک وە کــوڕ و ئەنجمــەن 

ــن؟ ــەڕا وت ــری ئ ئەڵگــەردێ چــە دی

گرتنەیلــێ  یەکــەو  و  جەرخــە  :ئیمــە 

ئەوســا  نه دیریمــن،  بزانــی  ک  چوونــە 

و  رووژنامــە  و  ئەدەبــی  ئەنجومەنەیــل 

هەفتەنامــە و گوڤارەیلــە بیــن ک ئێســە 

شــەواچەیل مەجــازی نیشتنەســە شــوونەێ 

گلــەی  گلــە  تاکمەگلێگیــش  و  گشــتێیان 

ــییەگەێ  ــە، راس ــە ی ــرێ، ه ــاڵو دک ــاو ب کت

هــەر یەســە.

 -ئەڕا ئی رووژگارە چ پێشنێیارێ دیرێ

و  رســانەیل  دەوران  دەورانــە،  :ئــی 

ــە  ــە ئیم ــە، هەرچێگ ــەواچەیل ئێجتامعی ش

دوەڵەمەن تــر  باوەتــەوە خوەمــان  لــەی 

و  ترەکــە  رووژنــای  نوامــان  بکەیمــن، 

ــارێ زوان و  ــەر ج ــە ه ــر ل ــن فرەت دتوانیم

ئەدەبیــات خوەمــان وە دنیــا بناســنیمن. 

ــیمن ک  ــەد بویش ــە بای ــە بەختەوەران ئێس

ــە ئەوڕەســیمنە هەرچــەن ک  ــە ی گشــت ل

ــان و  ــەرەتای رێگەگەم ــە س ــامن هایمن هێ

ــان دە ئەوجــوورە  ــە ک خوەم ــان ماگ فرەم

جیــێ ببینیمــن و بــڕ وەێ بکەیمــن، وە 

بــان یــەوە هیــوادارم وەو چوونــە جیــێ 

بڕەســیمن.

 - تــون و بــڕێ تــر هــەپ و هــەوڵ دان 

و توانســن جەژنــوارەی داســتان کــوردی 

ــەی  ــێ ل ــە رێ، جگ ــام بخەن )رازان( دە ئی

بــارەوە بویــش ؟

ــێ  ــە دە س دە ناوەیل ــوارە ک م ل ــەو جەژن :ئ

ــەو  ــرێ ئ ــە دەبی ــوو م خــوەم کریام ــم ئ بی

رووداوە ک وە راســی میژووســاز بی. دروو 

ــار  ــەڕا یەکم ج ــم ک ئ ــە ر بویش ــم ئ نەویش

ــن دە رازان،  ــی ک وە ســنگ بەشــدار بیی ب

ــردن  ــی وەر ک ــەرەیل ئیام ــە نویس ــرە ل ف

وە داســتان نووســانن وە کــوردی و فــرە 

لەێیــان ک فرەیــش تــاو و تەوانــای ئــی کارە 

دیــرن، وەر ژە ئــی رووداوە کەلیمــەی نەرس 

ــی  ــان بین و دە ئ ــا نەنووس ــتان مان ــا داس ی

رووداوە بــی ک منــام و نوومنامەیلــێ کریانە 

ــوازن،   ــن و بخ ــان بجم ــەر خوەێی دی ک ئ

ئەڵیمــەت و  بڵیمەتەێلێگــن کەم وێنــە ک 

ــتێ دە  ــن جمش ــەس وە راس دتوان ــەر ک ه

نــەرس و داســتان و رومــان کــوردی، بخەنــە 

رێ.

و  کارە  ئــی  مایــن  پایــار  وە  -چەنــێ   

هێمــێ دارن؟ بیینــێ،  دریــژەدار 

کــوردی و چ دە  ئیــام، چ دە زوان  : دە 

ــرێ  ــان دی ــێعرە ک دەس ب ــە ش ــی، ی فارس

و  بنچینــە دار  و  ریشــگدار  چشــتێ  و 

دریــژەدارێ وە نــام نــەرس مانــا یــا داســتان 

رووداوە  ئــی  نەداشــتیمنە.  هــە  مانــا 

دە  دیارییــە  و  دمینێگــەێ  خاتــرە  وەێ 

جم و جوولەیــل ئەدەبــی دە ئیــام ک یــەک 

 گــەر بییــن ئەدەبیــات وە  ســوود شــێعر، دا 

ــرد ک  ــوو کارێ ک ــێوانە ێ ئ ــەو و ش وە یەک

باریکەرێیــێ ئــەڕا داســتان و رومانیــش دە 

ئیــام بچەکــرێ و واز بییــن ئــی دەروەچــە، 

ــاری  ــەڕا بانامنــان دی ــگ ئ ئاســووەیل فرەیێ

ــل  ــییەیل و مووجزەی ــە خاس ــە ل ــەێ، ی دک

نەهادســازییە و بنیــات خــاس نایــن، هــەر 

چــوون  باوجــی  گامــە  یەکــم  ک  چــەن 

خــاس و راس ئەڵگیریاگــە و چەفتیــێ دە 

الخــت کارەگــە نەبییــە، ئیمــە فــرە دڵ وەێ 

بەســیمنە، ئــی باڵچــە باڵچەیلــە، ئــی چــەق 

و قرچەیلــە ک ئێســە جــوور نووســان و 

بــاڵو کــردن کتــاو داســتان دە ئیــام دیــرێ 

ــە، هــن  ــە ی ــگ ل ــەش فرە یێ ــاو، ب دبێگــە ب

ئــی وەردەنــگ  سازییەســە ک رازان هــاورد 

یەســە ک  نەهادەیلــە  کار  وەرد خــوەێ. 

ــا ال ئەڵبکــەن وە  ــە ت ــر خەڵکەگ ــە وی بخەن

ئەوانــە ک دریانەســە ال لــە وەر چــەم و 

ــە  ــش ه ــاد رازانی ــە، نەه ــرەو چگن ــە وی ل

وەیچوونــە، داســتان و رومــان خســتە ویــر 

واڵت، هــەم وە وەر چــەم نویســەرەیلە، 

ــە گشــتێ  ــوو هــەم ل ــە ئ هــەم رخنەگرەیل

وەر  هــاوردە  )وەردەنگە(لــە  گرینگ تــر 

دەم و وەر دەنــگ داســتانەیلە و ئەیانــە 

نــا وە قــەێ یەکــەو جــوور پێرۆزەیێــگ 

ــە  ــارگ بنێگ ــرووز و مب ــت پی ــەن چش ک چ

ــل  ــەێ بنیاتەی ــەوە. کارە گەوراگ ــەێ یەک ق

ئەدەبــی هــەر یەســە )موخاتەب ســازی( 

و گــردەو کــردن ئەوانــە دە دەور و گــرد 

یەکــری، چــوون یــە موخاتەبــە ک نویســەر 

دیارێگــە ســەر زەوق ک چشــتێ بنووســنێ، 

منیــش تەنیــا دڵخوەشــییم دە ئــی کارە یــە 

بــی ک بــەش خــوەم توانســتم ئــی کارە 

ئــی رێشــت  ببــم دە  بکــەم و بەشــدار 

خاســە ک رازان نایــەێ.

فەیلــی عــراق   -چەنــێ وەرد کوردەیــل 

ئاشــنایت

ــێ دەو  ــان ئەدەبی ــا جەری ــێ ی ــرە که س :ف

ــم نەدناســم و چشــت چشــتێ دیمــە و  دی

ژنەفتمــە ک فــرە تەڵف و توونــن و پەرکەنــە 

و فــرە ئــاگادار لەێیــان نییــم. یــە هــەم 

ئــەڕا ئیمــە حەیفــە و هــەم ئــەڕا ئــەوان ک 

دتوانیمــن وە ئەفــزارێ وە نــام شــەواچەیل 

مەجــازی ک دی هاتــن چگــن و رێیەیــل 

قەییمــی لــە ملمنــە و کردگــە و یــە کارمــان 

یەکرەکــی  وەرد  گرتــن  پەیوەنــی  ئــەڕا 

راحەتــر کردگــە ک تــا ئێســە لــە یەیــش ویر 

بڕیمنــە و جــی شــانازی دیــرێ ک ئیــوە پــا 

نانەســە وەر و هیواداریمــن ک بتوانیمــن 

ک ئــی کارە ئــەڕا هام پەیوەنــی ببەیمنــە 

ــەت. ره س

 دە الی منەوە نه ســـر نووســـانن دە 
راســـی هە ها نوای شـــێعر و وەرترە 
لە یـــە ک وەداخـــەوە لـــەی باوەتەوە 
فرەســـە، گشـــتی  کوڵیمان  و  کـــەم 
دویشـــن یە نەســـرە ک دتوانێ ئیمە 
فرەتـــر بخەێگـــە وەر چـــەم دە دنیا و 
جـــوورێ بازگمانەو بکـــەێ ک ئیمەیش 
بویشـــیمن ک قســـەیل فرەیێـــگ ئەڕا 

وتـــن دیریمن ..
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کوردەێــل چــوون یەکــێ لــە کوانەتریــن 

ــە دە  ــاو و هەمیش ــە هس ــە دیان ئێرانییەێل

دریــژای میــژوو هــە جەنگــەری و بوێــر 

بینــە و پیاگەتــی داشــتنە و دە بــان ئــات و 

پەیــامن خوەیــان وســانە، جــوور ســوپاێگ 

ئــەڕا ئەمنــاک کــردن ئــی پــەڕ و ئــەو پــەڕ 

ــە. ــاڵوەو بین ــی کشــورە ب ــران، دە ئ ئێ

ــران  ــل ئێ ــە کوردەێ ــگ ل ــڕ فرەیێ ــە ب ئێس

هانــە نــام جەماهیــر )ســۆفیاتی( ئەوســا ک 

ــەێ  ــڕێ ل ــوفیه ت ، ب ــان س ــاێ داپاچگی دۆم

واڵتەێلــە ئــەڕا خوەیــان بینــە وە یەکــێ 

شارســتان  منوونــە  ئــەڕا  کشــوەر،  یــەک 

شــەورەوی  شــوون  دە  خواجەوەنــد 

نــام  دەســان  کەفتگەســە  ئەومەیینــگ، 

ئازەربایجــان و ئەرمەنســتان و دیمــن ک 

چــۆن کریــا وە شــوون شــەڕ و تاڵبــەێ 

هێــامن  ئەرمەنییەێلــە،  و  ئازەرییەێــل 

شێعرەێلەم ئاوێنەێ دەرۆنمن

وە  دریاگــە  شــوونەێل  فــرە  نزامییــەری 

کوردەێــل، فرەتــر کوردەێــل زەنگنــە. هــەر 

ــە  ــل دوورە واڵت ــەێ کوردەێ ــڕێ ل ــەن ب چ

ئێســە خوەیــان وە تەبعیــدی و تاڕیــاگ 

دزانــن باوجــی هــادەێ فرەترێیــان هــە 

وە دڵ خوەیــان و ئــەڕا فەرمانــدار بییــن 

ناوچەیێــگ بــان گرت بینــە وەر و چــگ 

 بینــە واڵتەێلــێ تــر دە چــوار گووشــەێ 

ــران. ئێ

یەکــێ لــە ئەوانــە، خێــڵ عەبدوڵامڵکییــە ک 

خوەیــان هــن ناوچــەێ هەورامــان بینــە و 

ــەن.  ــە دک ــی قس ــە هەورامان ــش ه هێامنی

بــڕێ لــە ئــەوان کووچیانەســە قــوروە، بــڕێ 

تــر وە هەمــەدان، بڕێگیــش وە ئوســتان 

شارســتانەێل  وە  دوفێشــر  و  مازنــدەران 

ســاری و بێهشــەهر. ئەیانــە فــرە لەیــان 

ــان  ــی خوەی ــوردی هەورام ــامن زوان ک هێ

گوڵ سوو

ئێــڵ  نــام  وە  ناوچــە  ئــەو  هێامنــە  ک 

ــانە  ــن کرماش ــەێ ه ــد ک بنجین خواجەوەن

نامگیــرە، هەرچــەن ک ئێســە دی دویشــن 

دەورەێلــە  خواجەوەنــد  نــام  وە  ئێڵــی 

نەماگــە.

ئــی ئێڵــە ئێســەێش بــڕێ لەیــان هانــە 

کاردەشــت و خوەیــان وە کــورد دزانــن 

و هێامنیــش هــە وە بنــزار لەکــی قســە 

ــج  ــل کرمان ــە کوردەێ ــێ ل ــڕ گەپ ــەن. ب دک

بریانەســە خوراســان ژۆریــن ، بــڕێ تــر 

خواریــن  خوراســان  چگنەســە  کوردیــش 

بڕبــڕ  و  چیە چیــە  وەێچوونــە  هــە   ... و 

یــەک  یەکــێ  دە  کەفتنەســە  کوردەێلــە 

واڵت.

دە دەورەێ شــێخ عەلیشــای زەنگنــە ک 

وەزیــر و قەوی مەقــام مئپراتووری ســەفوییە 

فەرمانــداری  و  دەســهەاڵتداری  بییــە، 

ەت، 
ڵ
ەوی ک تز )یەک دەول

ڵ
 وەر ژە رزاشا پەهل

یــەک میللــەت، یــەک ئەرتــش( دە ئێــران بــاو 

نەبــی و ئێــران جــوور چــەن ســاتراپی، چــەن 

ت ســەروەخوەێ دگەرداننــەێ، 
ڵ

د، چــەن و�
ڵ

بــ�

چــوون کەســێ جــوور ئێســە خــاون زار و 

زەمیــن نەدبــی، ئەمنــاک کــردن هــەر بەشــێ 

ــەورە  ــە ل ــگ و ه ــا وە بڕێ ــە کشــوەر ددری ل

زەمیــن و قــورخ و حوکــم زووداری ددریــا 

ــەت 
ڵ
وەیــان، جــوورێ ک دبیــن وە جیگــر دەول

دەو ناوچــە، چشــتێ جــوور فەرمانــدار نزامــی.

زوان  و  فەرهەنــگ  ئــەڕا  و  ئەوهیشــتنە 

ــەن. ــی دک ــوردی، چاالک ک

حامــی نیکبه خــت عەبدوملەلکــی؛ یەکــێ 

لــەو چاالکەێــل و شــاعرەێل خــاس ئــەو 

ــێعرێ وە  ــاو ش ــە کت ــا ئێس ــە ک ت ناوچەس

ــاعرە  ــی ش ــە. وەرد ئ ــاڵو کردگ ــی ب هەورام

دەمتەقەێگــێ داشــتیمنە ک پێشکەشــتان 

ــن. دکەێم

 -کاکــە حامــی،  جگــێ لــە هــووز خوەتــان 

ئەڕامــان بویــش ؟

دە  ئەڤدڵمەڵکیمیــن،  بنەماڵــەێ  ئیمــە   :

دە  بێهشــەهر  زاغەمــەرز  قــەاڵێ  چــوار 

مازنــدەران. ئوســتان 

وە  دیــرێ  ئاوایــی  چــوار  چوارقــەاڵ، 

و  ئەمیرئــاوا  زەیوەنــد،  زاغەمــەرز،  نــام 

فاراوەنــد،  هووزەێــل  ک  حوســەین ئاوا 

زەیوەنــد، شــێخوەند و کەماڵوەنــد ک هــەر 

کامەیــان بەشــێگن لــە خێــڵ ئەڤدڵمەڵکــی 

ســاڵ  ســەد  نزیکــەێ  و  )عبدامللکــی( 

وەر ژە یــە کووچریانــە وەێ واڵتــە و تــا 

ئێســە وە کــوردی هەورامــی قســە دکــەن، 

دانیشــتگنە.

ــاوی ) 1978(،  ــاڵ 1357 هه ت ــش دە س منی

ــە  ــرە هامت ــش ئەڵ ئێ ــاڵ پێ ــه ک س ــل و ی چ

دی و دەرس و مەخشــەێلەم، دە دەورەێ 

مەدرەســە دە زاغەمــەرز و دە دەبیرســتان 

ســاری،  شــار  دە  زانکۆویــش  دە  و 

ــتمە  ــدەران دەرس خوەنس ــۆوەێ مازن زانک

بییــە،    هســاو  و  ریــازی  سەرڕێشــتەم  و 

وه لــی هــە لــە ئــەوەڵ ســاڵەگە ک چگمــە 

ــس و دو ســاڵ پێشــەو  ــە بی ــێ ل زانکــۆ یان

ســاڵ  دو  و  وتــن  شــێعر  کردمــە  دەس 

دۆمــاێ ئــەوە، وە غــەزەڵ و مەســنەوییەو، 

جدی تــر شــێعر ومتــەو.

دتوانیمــن  ئێســە  ســاڵە،  هەمگــە  -دەێ 

ک ئیــوە، جــوور ماموســتایێگ دە شــێعر 

بناســیمن؟

م  ک  دویشــم  خــوەم  وە  خــوەم  :نــە، 

و  نەڕەســیمە  جیگــە  وەو  هێامنیــش 

ــاو  ــە چ ــەن ل ــە هەرچ ــرەم ماگ ــامن ف هالی

ئەوســا رێ فرەیێــگ نامەســە پشــت ســەر. 

لــە ســەرا منیــش جــوور گشــت تازەکارەێلــە 

ــێعر  ــە ش ــەو دەس کردم ــێعر هجایی ــە ش ل

ــێعرەێلمە،  ــووڕم وەو ش ــە ک دن ــن ئێس وت

الم.   دە  سیامەخشــێ  مننــە  فرەتــر 

راســییەگەێ یەســە ک م لــە وەختێگــەو 

وەرد شــێعر شــاعرەێل گــەوراێ کــورد ئاشــنا 

بیــم و هــەر چــێ فرەتــر وەرد ئــی جــوورە 

شــێعرەێلێ گــورێ گرتــم دیــم ک چــارم 

ــی رێگــە  ــم دە ئ ــە ک بتوان ــەڕا ی ناچــارە ئ

وە جیــێ بڕەســم و خــوەم وە خــوەم وتــم 

ک بایــەد هــە شــێعر نــوو بویشــم و بــەس.  

ئاگرێــگ  م  نــاخ  دە  بــی ک  وەێجــوورە 

ــێعرێگ  ــاو ش ــی وە کت ــا و ب ــەپ ئەوکری گ

ــارگا(.  ــاورێ ئ ــام )ئ وە ن

ــارگا و مــژ ســارد و ســڕ شــێعر  م بیــم وە ئ

هجایــی ک لــە ژێــر خوڵەکــووێ ک کوانــگ 

دا  بڵــووزە  کردبــی،  ســاردەمردگەو  دڵــم 

ــروو  ــم ک ه ــرد و دی ــن ک ــاوم رووش و چ

کردمــە وە شــێعر نــوو و تــا ئێســە ئــی 

ــن و  ــن م ــا دە نامەی ــە ه ــتەگییە ه دڵبەس

ــوردی. ــوو ک ــێعر ن ش

-یانێ دی یەمە شێعر هجایی نەدویشی؟

شــێعر  جارجــارێ،  هــەم  هالــی  :چــۆ، 

شــێعرێگ هجاییش ئەڵوەســم و دە شــێعرە 

نووەێلەمیــش هەمجــا هــەم لــە مووســیقی 

و زوان شــێعر کاڵســیک، چ بخــوازم و چ 

نەخــوازم، تووشــگ ئەڵگــرم، هــەر چــەن ک 

نــام و نامتــووک شــێعرەێلەگەم وەرد خوەم، 

هــە گۆڕیانــە و منیــش جــوور گشــت واڵت، 

شــێعرەێلەم ئاوێنــەێ دەرۆمنــن لــە یــەک ال 

ــن. ــەێ دەور و گردم ــش ئاوێن و لەوالوی

ــدی شــێعرەێلەگەت  ــن تایبەمتەن -دیاری تری

چەســە؟

ــم شــێعرەیلەمە،  ــن ت : ژان، دەرد دیاری تری

ژان و ئێشــێ ک لــە دەوران کووچانــن و 

دەربڕیــان ئێڵەگــەم لــە هەورامــان تــا ئێــرە 

هــا دە گیامنــان، یــە دیاری تریــن چشــتێگە 

ک دە نــام شــێعرەێلەم دیــاری دیارییــە.

ــە  ــن و ل ــوردی خواری ــێعر ک ــارەێ ش -دە ب

مازنــدەران  دە  خــوەت  چاالکییەێلــەێ 

ئەڕامــان بویــش ؟

چــەن  هــەر  خواریــن،  کــوردی  :شــێعر 

و  دۆمــای شــێعر ســورانی کەفتــە جــم 

ــاێ و رێ  جــۆل، باوجــی ئێســە جمــەێ دی

ــە  خــوەێ، چــامن کردگەســە دی و ئێســە ل

ــێعر  ــە ش ــرێ ل ــەم نەدی ــل ک ــرە باوەتەێ ف

ســورانی. 

چــوار  دە  هێــامن  ک  ئاخینمــە  وه لــی 

قــەاڵی ئیمــە دە مازنــدەران، هیــچ بنیاتــێ 

ئــەڕا کار کــوردی بنــەڕا نەنریاگــە هەرچــەن 

هــەر کــەس وە راس، خــوەێ ئــەڕا خــوەێ، 

میــژوو  بــارەێ  دە  خــوەێ  خیــرەت  وە 

و  ئەویندارانــە  کوردیاتــی،  فەرهەنــگ  و 

دڵســووزانە کار دکــەێ. م خوەمیــش لــە 

ــگ  ــرم فەرهەن ــە دی ــاڵ وەر ژە ی ــەن س چ

وشــەێل کــوردی خوەمــان کــووەو دکــەم ک 

ــرن. ــە نەم ــی کووچیان ــاوار ئ ــر ئ دە ژێ

دڵــت  قســه ی  باســە،  ئــی  بنەتــاێ  -دە 

ئەڕامــان بویــش 

ــارزووە  ــەێ ئ ــەێ هەمگ ــم؟ ل ــە بویش : چ

ــامن.  ــل دڵ ــە دە م ــووەو بیی ــە ک ک و تاس

گەوراتریــن خــوەزەوم یەســە ک ئەدەبیــات 

و  الق  ک  جیــگا  وەو  بڕەســێ  کــوردی، 

شایســەێ ئــی خەڵکەســە ک یــە چــەن 

هــزار ســاڵە متــەدۆن دیــرن و ژیــار کــوردی 

ــرێ. ــە دی ــی هن ئ

ئــی زوانــە و ئــی فرهەنگــە ک دیــرێ لە دڵ 

کێوەێلەمــان، هێــامن هــە قــوڵ دخــوەێ ، 

لــە دڵ شــاعرەێلە و نویســەرەمانیش، منیش 

ئاواتەخــوازم ک بتوانــم وە بــەش خــوەم 

ئــی گــوڵ جییــە لــە ئێــران ک زێــد و مــاوا 

و هــن کوردەێــل دوورەواڵتــە وەگــەرد بــرا 

و خوەشــکەێل تــرم دە چــوار قــەاڵی کــورد 

ــی  ــەر کوردیات بێهشــەهر و ســاری، وە هون

و داڕێشــت کوردایەتــی ئەڵڕازنــم.
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گــوڵ ســوو

گــڕێ ده دامــان گــڕێ ده دامــان 
ئاربابــای بانــهئاربابــای بانــه

ئەنجومەنـــی ئەدەبـــی بانـــە، نامێگـــە 
ـــەرە ک  ـــوردی، ئووق ـــێعر ک ـــریاگ دە ش ناس
ــوردی. ــێعر کـ ــە شـ ــڕیاگ لـ ــە نەسـ نامێگـ

نـــە هـــە وە خاتـــر شـــاعرەیلەێ ک فرەتـــر 
لـــە ئـــەوە وە خاتـــر جمێشـــتێ ک دە شـــێعر 

ـــە رێ. ـــوردی خستگەس ک
جمە یێـــگ رووڵە بجـــم و جوولەیێـــگ پـــڕ 
لـــە هـــووڵ، پـــڕ لـــە هـــووڵ مەنـــە بییـــن 
ئـــاو گوڵـــەم بـــێ  بـــن شـــێعر کـــوردی، چـــەم  
ــان  ــەێ دامـ ــی  ئاوەیلـ ــە کیە نـ ــاوێ ک لـ ئـ

گوڵ گوڵیـــن ئاربەبـــاوەو کەفێگـــە ڕێ.

گوڵسوو

ئاربەبایێــگ  ئاربەبــاوە(،  داوێنــی  )لــە 

ــوردی و  ــێعر ک ــاد ش ــە من ــە بییەس ک ئێس

دەلیــل رێ زیارەتچییەیــل بــارگاێ پــڕ شــان 

و شــەوکەت شــێعر کــوردی.

ــا، ک دخــوازێ  ــان ئاربەب شــاخەوان مێهرەب

گشــت گوڵێــگ دە دامــان ئــی کێــوە ســەوز 

و رەوز بکــەێ، کەســێ نییــە بــێ ژە شــاعر 

شــەکەتی نەناس،  و  نێشــتامن پەروەر 

)کەریــم دافعــی( وە نازنــاوێ نارسیــاگ 

وە )ک.د. ئــازاد( ک تــۆم گوڵباخییەیلــێ 

ــەی  ــە ناوچ ــی ل ــوو کوردیات ــگ و ب وە رەن

فەیلــی، وەشــانێگە دە دامــان گوڵ گوڵئــاڕاێ 

ــە. ــا دە بان ئاربەب

بانەی شێعر کوردی

ــە ک  ــی باخەوان ــت ئ ــارە دە دەمنێش ئی ج

هەمیشــان بــوو گــوڵ ددەێ، نیشــتیمنە، 

کــوردی.  شــێعر  هەمیشــەوەهار  گــوڵ 

یەیــش دەمتەقەگەمــان وەرد کاک ئــازاد.

ــوە وە گشــت  ــەێ ئی ــوڵ ســوو:  گوڤاڕەگ گ

زار و بنزارەیــل کــوردی، شــێعرەیل فرەیێــگ 

بــاڵو کردگــە، ئــەڕا ئــی رێگــە گرتنەســە 

وەر؟

و  زاراوه   و  بــه  هه مــووزار  کــورد  ئــازاد: 

بــاوه ڕ و ئایینێکــه وه  الی مــن، کــه س و بــرا 
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گــوڵ ســوو

ــن. ــی من و هاوخوێن

ــێ  ــته  ج ــک نیش ــه ک کوردێ ــه ر جێی ــه  ه ل

بــێ، ئــه و خاکــه  نیشــتامن وکوردســتانه  

!  کــورد هه مــووی لــه  یــه ک ڕه گــه ز و 

نیــژاده .

بوونــی زاراوه  و بــن زاراوه ی جۆراوجــۆر، 

نیشــان  کــوردی  ئه ده بــی  ده وڵه مه نــدی 

ده دا. ئێمــه  بــۆ نووســین پێویســت نــاکا لــه  

زمانه کانــی تــر، وشــه  بێنیــن به ڵکــوو هــه ر 

ــه  زار  ــی ل ــێ ده ب ــتامن ب ــه یه ک پێویس وش

ــن! ــک وه رگری ــوردی که ڵ ــی ک و زاره وه کان

حــه ز ده کــه م وه ک مــن عاشــقی خــاک 

 ، ڕووناکبیــران  خۆمــم،  خه ڵکه کــه ی  و 

بــێ  وخه ڵکه که شــم،  قه ڵــه م  ئه هلــی 

ئــه م  بــاوه ڕ،  و  وئاییــن  زاراوه   جیــاوازی 

ــوو  ــۆ هه م ــز ب ــوێ و ڕێ ــان خــۆش ب گه له ی

دانێــن. زاراوه کان 

گــەورای  کار  ئــی  ژە  وەر  ســوو:  گــوڵ 

ــکه یل  ــرا و خوەش ــە و ب ــک بان ــوە، خەڵ ئی

ســورانیامن، چەنــێ شــێعر کــوردی فەیلــی، 

دناســین؟ چەنــێ وه رد بنزارەیلــەی بــن زوان 

ــن؟ ــنا بی ــی، ئاش ــوردی فەیل ک

بــه اڵم  که مــر،  ئاســایی  خه ڵکــی  ئــازاد: 

و  زاراوه   ئاشــنای  شــاعیران،  و  نووســه ر 

بــن زاراوه ی کــوردی فه یلیــن و زۆریــش 

بــه  خه مــه وه ن کــه  دانیشــنیان ببــێ لــه  

کــوردی  شــاعیرانی  و  نووســه ران  گــه ڵ 

فه یلــی. لــه  دانیشــن و شــه وه  شــێعر و 

ــه و  ــێعر دا، ئ ــرۆک و ش ــتیواڵه کانی چی فس

ــه و  ــه  ب ــن ک ــه ش ده عــوه ت ده کرێ قه ڵه مان

زاراوه  و بــن زاراوه نــه  ده نووســن.

زاراوه ی  بــه   کــه   دا  گۆڤاره کانیــش  لــه  

ســۆرانی بــاڵو ده بێتــه وه ، نوورساوه کانــی 

ــی،  ــی، له ک ــوردی فه یل ــووریش وه ک ک باش

کرماشــانی ، که لهــوڕی و لــوڕی و.....بــه  

ئاشــکرا چــاپ و بــاڵو ده بێتــه وه .

ــێ دە  ــاعری ، جگ ــوەت ش ــوو: خ ــوڵ س گ

بــارەی شــێعرەیلەت بویــش، تــۆن و شــێعر، 

کــەێ یــەکا گرتــن؟

ــێعر  ــاڵه  ش ــل س ــه  چ ــر ل ــن زیات ــازاد: م ئ

ــتا  ــه  هه ش ــر ل ــم. زیات ــرۆک ده نووس و چی

ــا  ــه وه  ته نی ــه  داخ ــه  ب ــیوه  ک ــم نووس کتێب

ــا  ئێســتا، توانیومــه ،  پــازده  کتێــب چــاپ  ت

ــه م! ک

گــوڵ ســوو: روانگــەی کاک ئــازاد وە ســەر 

ئاســوو شــێعر خــوەێ چەســە؟

ــۆی دوو  ــێعر خ ــن ش ــڕوای م ــه  ب ــازاد: ب ئ

به شــه : قاڵبــی شــێعر و نــاوه رۆک.

بینایــه ک وایــه  کــه   قاڵبــی شــێعر وه ک 

بــه اڵم  جێیــه !  نیشــته   دا  تێــی  شــێعر 

نــاوه رۆک دانیشــتووی ئــه و بینــا و ماڵه یــه !

هه ڵوێســت  و  بــاوه ڕ  و  بیــر  نــاوه رۆک، 

ــی  ــه  خۆش ــاس ل ــه  ب ــاعیره  ک ــی ش و ڕوانگ

کاره ســاتی  و  نه هامه تــی  ناخۆشــیم   ،

ــه   ــه  ک ــه  ده ک ــات و زه مان ــی ئه وس مێژووی

گــه ل و نیشــتامن تێــی دا بــه  ســه ر ده بــا و 

ــێ! ــه ڕ ده ب ــی تێپ لی

ــە  ــوردی، وەێ هەمگ ــوڵ ســوو: شــێعر ک گ

بنــزارە چــە دکــەێ؟ وەر ئــەو کــوو دچــوو؟

خاوه نــی  کــورد   خۆشــیه وه   بــه   ئــازاد: 

ــه ران  ــی نووس ــی. ئه زموون ــی خۆیه ت ده نگ

و شــاعیران لــه  بــواری شــێعر و نووســین دا، 

ــه وه . ــی داوه ت ــا دا ده نگ ــوو دونی ــه  هه م ل

هــه ر چه نــد ئێســتا زۆر کــه س ده یانهــه وێ 

نــاو  بێنــه   تــر  واڵتانــی  ئه زموونــی 

ئه ده بیاتــی کــوردی، بــه اڵم بــه  بــڕوای مــن 

هــه ر گه لێــک، نووســین و شــێعری تایبــه ت 

بــه  خــۆی هه یــه !

ــان  ــا ی ــاعیری ئورووپ ــه ر وه ک ش ــن ئه گ م

جــێ  هیــچ  بنووســم،  التیــن  ئامریــکای 

په نجــه  و مــارک و مــۆری کــوردی پێــوه  

کــورد  ئه ده بیاتــی  کــه   ئه وانیــش  نابــێ! 

ــار دۆخێکــی  ــه  ب ــه  ل ــر، ک ــه ڵ گه النی ــه  گ ل

ــه  کــورد دا ده ژیــن ،پێــک ده گــرن  باشــر ل

ــی  ــه وه  تووش ــه  داخ ــه نگێنن، ب و هه ڵده س

لــه   و  بــوون  زدگــی(  )غــرب  نه خۆشــی 

چوونكــه    نه بــوون!  حاڵــی  ئه ده بیــات 

ئه ده بیــات، زمانحاڵــی ئــه و گه له یــه  کــه  

شــاعیر و نووســه ر ده ینووســنه وه !

 گــوڵ ســوو: گوڤــار و ماڵپەڕەیلــێ ک هــە 

هــن شــێعرن، چ ئاڵنگــێ دە مــل شــێعر 

ــرن؟ ــوردی دی ک

ئــازاد: گۆڤــاره کان، بــه  گشــتی بــه  پێــی 

هــه ل و مه رجــی ئێســتا و ئــه م دۆخــه ، 

زۆربه یــه ن  و  ده که نــه وه   بــاڵو  شــت 

ــی  ــی ئه ده ب ــه واو نوێن ــه ی ت ــن ئاوێن ناتوان

ــن! ــوردی ب ک

گــوڵ ســوو: شــەکەت و میەنــگ کار نەبــی، 

ــوە  ــەێ ئی ــێ جــوور کارە گەوراگ خزمەتەیل

بــێ ژە یــە ک وڵەکــەت ئایــم دکــەێ، ئاخرێ 

ــە دەر.  ــم دەرارێگ ــان ئای ــە گی ــەکەتی ل ش

چــامن ده رد و دەرمانێگــە ک هــەر مانــگ، 

وە  دایــن  دریــژە  ئــەڕا  هچانــێ  دبێگــە 

کارێ بێ هچــان، پــڕە لــە ویــر و باوەڕەیــل 

خــوەش ئــوو لــە تەنگــی.

تکەڵەیــل تەمتەملەلــوول ئاربەبــای شــێعر، 

ئیــوە دخەێگــە ویــر چــە؟

گه شــه  بــکا. مــن بــه  ده رکردنــی گۆڤــار، 

و  مێــژوو  نووســینی  بــه   تــر  یه کــێ 

و  زمــان  ســه ر  لــه   که ڵــک  بــه   بابه تــی 

نه تــه وه . بــۆ وێنــه  ، لــه  شــاری بانــه  و 

ــی  ــج ئه نجومه ن ــه ری پێن ــی ده ورووب دێهات

ئه ده بــی هه یــه ! ئــه وه  هــه وڵ و توانــای 

بانه یــه ! قه ڵه مه کــه ی 

بانــه   ئه ده بــی  ئه نجومه نــی  ـ   1

)هــه وه ڵ ئه نجومــه ن لــه  تــه واوی شــار 

ڕۆژهــه اڵت  لــه   کــورد  شــوێنه کا نی  و 

کــه  خــۆم وه ک دامه زرێنــه ر لــه  ســاڵی 

ئــه و  سه رپه ره ســتی  هه تــاوی دا   1368

ئه ســتۆ( گرتۆتــه   ئه نجومه نــه م 

2 ـ ئه نجومه نی به ڕۆژه 

3 ـ ئه نجومه نی هاژه ی کۆخان

4 ـ ئه نجومه نی کانی کانیسوور

5 ـ ئه نجومه نی ئارمرده 

کــه م شــار وه ک بانــه  توانیویانــه  بــه م شــێوه  

ئه نجومه نــه کان  و  ئه ده بیــات  بــه   پــه ره  

بــده ن!

فەیلــی،  کــوردی  وە  ئیمــە  ســوو:  گــوڵ 

کــوردی   وە  ئیــوە  دکەیمــن،  پرســیاری 

چەنــێ  ددەن،  جــواو  ســوورانی  زاراوه ی 

ــووور  ــو، ج ــەڕا ت ــوازە ئ ــە و دڵخ ــە رەیین ی

شــاعرێ ک وڕینــەێ مەنیــن وشــە دیــرێ و 

کەڵکەڵــەێ هامزوانــی و هامدڵــی گشــتێ، 

جــوور چااڵکــێ ک ته زیــان و شــەکەتی دە 

گیانــێ نەدمینــێ؟

ئــازاد: ئێمــه  برایــن. ئــه وه  ڕاســتیه که ی 

بوومه لــه رزه ی  لــه   هه ڵنه گــره !  حاشــا 

کرماشــان دا کــورد بــێ ســه رنج دان بــه  

یا رمه تــی  بــه   ئاییــن،  و  دیــن  و  زاراوه  

ــرا و خوشــکه کانی خــۆی، نیشــانی  ــی ب دان

ــه  خه مــی یه کــه وه  هــه ن و  دا کــه  چــۆن ب

هیــچ  شــتێک لێکــی دانه بڕیــون! ڕه نگــه ، 

ــان ســۆرانی  ــوور، ی ــوردی کورمانجــی باک ک

یــان  هه ورامــی  زاراوه ی  لــه   که مــر 

ــان  ــه اڵم خۆی ــێ، ب ــی ب ــی حاڵ کــوردی فه یل

بــه  بــرا و هــاو زمــان و هــاو نیشــتامنی 

ده زانــن!. یه کــر 

حــه ز ده کــه م وه ک مــن عاشــیق خــاک و خه ڵکه کــه ی خۆمــم، حــه ز ده کــه م وه ک مــن عاشــیق خــاک و خه ڵکه کــه ی خۆمــم، 
جیــاوازی  ێ  �ب وخه ڵکه که شــم،  قه ڵــه م  ئه هــی   ، ان  جیــاوازی ڕووناکبــری ێ  �ب وخه ڵکه که شــم،  قه ڵــه م  ئه هــی   ، ان  ڕووناکبــری
بــۆ  بــوێ و ڕێــز  ئــه م گه له یــان خــۆش  بــاوه ڕ،  ن و  بــۆ زاراوه  وئایــ�ی بــوێ و ڕێــز  ئــه م گه له یــان خــۆش  بــاوه ڕ،  ن و  زاراوه  وئایــ�ی

. ن دانــ�ێی زاراوه کان  .هه مــوو  ن دانــ�ێی زاراوه کان  هه مــوو 

ئــازاد: لــه م دۆخــه  دا، کــه  کوڕۆنــا زۆر 

که ســی بــه  زۆر خانه  نشــین کــرده وه ،  ئــه و 

شــته  بــه  بیــری مــن داهــات، کــه  گۆڤارێــک 

ــی  ــنووره که ی جوغراف ــه  س ــه م ک ــک بخ ڕێ

ببه زێنــی و بــۆ هه مــوو دونیــا پــه ل بــاوێ. 

ــه و گۆڤــاره ، نــه ک  ــه  خۆشــیه وه ، ئ ئێســتا ب

ــاو  ــه  ن ــوو ل ــران، به ڵک ــوردی ئێ ــاو ک ــه  ن ل

کوتــدی باشــوور، لــه  ئورووپــا، ئامریــکا، 

ــی  ــا دا جێ ــه  گشــتی دونی ــتڕاڵیا و.... ب ئۆس

ــه وه ! ــۆی کردۆت خ

ــه  ئه ســتۆی  ــاره  ل ــه و گۆڤ ــی ئ ڕاســته ، ئه رک

بــه اڵم  خه ریکــم،  ڕۆژ،  و  شــه و  و  منــه  

دۆســتانیری ئه نجومه نیــش بــه  نــاردن و 

گۆڤاره کــه   گرتنــی  هه ڵــه   و  ویراســتاری 

ــه و  ــێ، ئ ــوو مانگ ــم ده ده ن.  هه م یارمه تی

گۆڤــاره  ده رده چــێ و بــه  خۆشــییه وه  جێــی 

ــه وه . ــۆی کردۆت خ

 گــوڵ ســوو : قســه د ، ئــەڕا هام واڵتییــە 

ــە؟ ــوەێ چەس ــەێ خ ــورد زوانەگ ک

و  توانــا  پێــی  بــه   کــه س  هــه ر  ئــازاد: 

ــا ئه ده بــی  ده ســه اڵتی خــۆی هــه وڵ بــدا ت

زاراوه کان،  هه مــوو  بــه   گه له که مــان 
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زوان داڵگی 
کوردیش جوور گشت 

خەڵکەێل دنیا، یە 
خەیڵێگە کەفتگەسە 
سەر پلە ی زانایی و 

زانیاری.
یەکێ لە 

تایبەتمەندییەێل ئی 
سەردەمە ک هایمنە 

تێ یەسە ک هەر 
هەواڵ و وەێ هەواڵێ ک 

دە هەر سۆک و پەڕێ 
لە دنیا بکەفێ، هە وە 
گڕێ، پەخش ئەبێ دە 

گشت دنیا.

یانێ زانست و سەوادداری

گوڵ سوو
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یوونســکۆ؛ گەپریــن ماڵگــەێ نادەوڵەتانییە 

ئــەڕا کارەێــل فەرهەنگــی دە دنیــا.

ئــی بنگــە هەمیشــان؛ گوڕەوگــوڕ تاریفەێــل 

و  ســەواد  کــردن  مانــا  ئــەڕا  تازەتــرێ 

کردگــە. خوەنــدەکاری  تەوانــای 

ئــی  وتریاگــە  ک  چشــتێ  تازەتریــن  دە 

یــا  گۆڕیــان(  ئــەڕا  )تەوانایــی  ماڵگــە 

ــەوادداری(  ــوور )س ــر/ change( ج )تەغیی

ناتوانــن  زانســتگە و وتگــە ئەوانــەێ ک 

ــەڕا  چشــته ێلێ ک خوەنســتنە و زانســتنە ئ

گوڕانــن خوەیــان و ژیانێیــان ببەنــە کار، 

بێســەواد وە هســاو دیــان.

ئــی تاریفــە دخوازێ بویشــێ ک )خوەنســن 

وەرد  ئــەر  عەمــەڵ(  و  /عڵــم  وەکاری  و 

یەکرەکــی نەبــن وە گــەرەک نەدیــان ئــوو 

هیچــن و هــە مننــە ئایــم مەزۆکــێ ک 

شــوونگومە.

وە  چشــتێ  زانســن  ک  دویشــێ  یــە 

ــەڕا وە  ــدی ئ ــارەت و تەوامنەن ــاێ مەه مان

دەرئەنجــام و وە رەســەت رەســانن چشــتێ 

ــوڕان  ــتە گ ــی زانس ــە ک ئ ــەر ی ــە مەگ نیی

بزانەگــەێ،  ژیــان  دە  بخــەێ  )گــۆڕان( 

ــووڕێ  ــاێ و دپ ــەرەک دی ــە ک وە گ مئجاس

ــرێ. ــەواد دی ــە س ــەو کەس ــیمن ک ئ بویش

کــوڵ و کوڵبــڕ بایــەد بویشــیمن ک هــە 

دووزەمــە  نییــە،  وەگیــر  تەنیــا  زانســن 

و گیچەڵــێ ک ئێســە دامانگیــر واڵتەێــل 

جەهــان ســێیم بییــە و بییه ســە چشــتێ چۆ 

ئــوو  بییــن  وەکار  نــە  مەدرەک خــوازی 

دوکراییــش  ک  ئەوانــەێ  هســاوە  وەێ 

ــە ســەدێیان،  ــج  ل ــرێ، هەمجــا هــە پەن دگ

ســەواددار هســاو دبــن.

بــێ ژە ئــی تاریفــە، ئــەو ســێ تاریفــەێ تــرە 

ئەیانەن:

و  ســەوادداری  لــە  تاریــف  ٭یەکــم 

نــی ا و ە ێند خو

 یەکــم چشــت ئــەڕا ســەوادداری لــە چــاو و 

ــدی نووســانن  چەمســار یونســکۆ، تەوامنەن

و خوەنیــن وە زوان داڵگــی )زگامگــی و 

ــە. باوانی(ی

هــەر چــەن ک چەنی چــەن ســاڵە لــەێ 

ــە  ــف ســەوادداری ل ــەڕا تاری نیشــان ناینە ئ

ــەن یونســکۆ چگــە باوجــی وەداخــەوە  الی

ــر  ــا، دوفێش ــورد مان ــامن ک ــامن ک هێ هێ

هووزەێلــەێ  گشــت  لــە  فەیلــی  کــورد 

جــووور کوردەلــی، مەڵکشــاێ، بەیــرەی 

رێــزەوەن،  کەڵهــوڕ،  عەلی شــەڕوان،  و 

ــواڵێ، قەرەولووســی،  ــوازی، خــزڵ، دێ ئەرک

مەڵخەتــاوی،  شــوهانی،  مەنــدەالوی، 

رەشــنوو،  چەرداوڵــی،  شــێروانی،  بــاوە، 

لــەک و لــوڕ و ... الخــوار کوردســتانات، 

چــەن لەســەد فرەترێیــان نەتوانســتنە و 

یــا  بنووســنن  کــوردی  وە  ک  نەدتوانــن 

ــە  ــەم و کوڵیی ــی ک ــش و ئ ــا بخوەننی حەتت

دیاری ترین گوڕانکاریێ ک 
دە دریژای مێژووی خەبات 
و جمێشت کوردی ئەبێ 
وە پێ هشارە بکرێ 
سیاسەتێگە ک نێچیروان 
بارزانی دەو قەێڕانەێل 
سەختە گرتە وەر، چشتێ 
ک ئەپووڕێ ناوێ بنیمن 
)دیپلۆماسی کوردی( ک 
جیاوازە لە گشت هنازەێل 
سیاسیێ کورد دە 
دەورانەێلێ تر.

هێــامن کەمــەو نەبییــە و ئاخیــن و داخینــە 

نویســەرەێلەمان  و  شــاعر  لــە  بــڕێ  ک 

نەدتوانــن ک وە کــوردی بنووســنن ئــوو یــا 

الوەکەمــێ فــرە بنووســنن یــا بــێ ژە شــێعر، 

چشــتێ تــر و مەتنــێ بنووســنن یانــێ ئیمــە 

دە کــوردەواری هێــامن دومــا مایمنــە و 

فرەیــش وەر ئــەو نواتــر نەچگمینــە.

ــەر  ــی ه ــارێ زوان نامج ــوەت تاکمەج ئەڵ

و  عــراق  دە  عــەراوی  جــوور  واڵتێــگ 

ســووریە، تورکــی دە ئازەربایجــان و تورکیــە 

دە  ئەرمەنــی  و  ئێــران  دە  فارســی  ئــوو 

داڵگیــێ  زوانەێــل  شــوون  ئەرمەنســتان، 

جــوور کــوردی گرتگــە.

 ٭دوێمین تاریف

هــووکارە  و  کامپیووتــر  ئەوگرتــن  یــاد 

زوانــێ  دوفێشــر  تــر  زوانــێ  وە  بییــن 

نام دەوڵەتانــی دە دومادوماێــل ســەدەێ 

بیســم، لــە الیــەن ســازمان میللــەل جــوور 

ســەوادداری  پارامرەێــل  لــە  تــر  یەکــێ 

ــووێ  ــی وە ه ــوەێ ب ــە خ ــا ی ــا مئج نارسی

ــرن وەر کار وە  ــە هــووکارە بک ک زاڕووەێل

ــر  ــی دوفێش ــل دەرەک ــر و زوانەێ کامپیووت

ئنگلیســی. زوان  وە 

ــەڕا  ــر ئ ــزە جــوورێ ت ــردن دوان ــر ک  ٭زیات

ــف ــێیمین تاری ــەوادداری؛ س س

و  بیــس  ســەدەێ  دوێیــم  دەهــەێ  دە 

ــر  ــی، دوجــاره گوڕان کاریێــگ ت ــه ک زایین ی

کەفــت دە نــام ماهییــەت ســەواد ئامووژی 

و ئامــووژکاری.

دەو بەێنەێلــە وە یەک گلــی، کــوت و پــڕ و 

ــان  ــە دوارە گوڕدری ــەو تاریفەێل ــە بنەڕەت ل

ــەدرەک  ــەزوازی و م ــوون قاق و وەکاری ش

گرتــن ول گــرت.  ئــی وەکارییەێلــە ئەیانــە 

بیــن:

بەزەیەتــی  ســەواد  و  ئامووژگیــری   -١

..عاتفــە داشــن و تەوانــاێ بــەزەی کاری 

و  هەڤاڵەێلــە  و  دووس  و  بنەماڵــە  وەرد 

کەســەێلێ تــر بــر وە یەکــێ لــە پارامرەێــل 

ئــەڕا ســەواد دووســایەتی ئەوگرتــن.

٢-ســەواد پەیوەنــدکاری ..پەیوەنــدی گرتــن 

و دە نــام ئایــم گــه پ بییــن ئــوو هام وشــوو 

وەرد کەســەێلێ تــر داشــن کریــا وە یەکــێ 

ــەو پارامرەێلە. ل

ــەرج  ــەڕا خ ــرداری ئ ــی ..وی ــەواد ماڵ ٣-س

ــن ڕێشــت پێشتدەســی  و دەخــڵ و ئەوگرت

نەتەڵەفانــن  و  پوول ئەڵگرتــن  و  کــردن 

دەســخەرجی، یانــێ ئامووژگــری ماڵــی

و  میدیــا  ..ناســین  میدیــا  ٤-ســەواد 

شــەواچەێل مەجــازی و هەواڵنێیارییەێــل 

ئــەو  ئــەوان و  کــردن  گــەن  و خــاس و 

و  خــەوەرە  نــام  دە  دنــن  چشــتەێلە ک 

لــەو  تــر  یەکــێ  کریــا وە  بابەتەێلەیــان 

پارامرەێلــە.

٥-سەواد ئەدەو کردن

تەوانایــی دە تەربییــەت ئــوو ئــەدەو کــردن 

زاڕووەێلەیــش یانێ ســەوادداری

٦-سەواد کار وەرد کامپیووتر

و  هازامەنــدی  و  لەش ســاغی  ٧-ســەواد 

زانســن خــواردن و نواگیــری لــە بیامرییەێلە 

ــان کاری و دەرم

ناســین  ئــوو  نــژاد  و  الن  ٨-ســەواد 

ــی  ــر دوچاوەک ــەڕا خات ــر ئ ــێ ت ئەڵکەفتەێل

و  هووزەێــل  رێزگرتــن  و  نەکــردن 

تــر کەمهووزەێلــێ 

٩-ســەواد واڵت ناســی و زانســن ژینگەوانــی 

و پارێــزداری لــە موحیــت ژیــان

ــین،  ــیکاری..تەوامنەندی ناس ــەواد ش ٠ - س

ــە  ــردن و شــیکاری تئورییەێل ــان ک ــر و ب ژێ

بێ پێــش داوەری. وە 

١١ - ســەواد ئــرژی و زانســن بەتــرەف 

نەکــردن ئــرژی وە ول

بــێ ژە  یانــێ  زانســتی  ١٢-تەوانایــی 

مــەدرەک گرتــن لــە زانکــۆ بایــەد ئایــم 

بتوانــێ شــیکاری بکــەێ ئــوو رێکارەێــل 

دی. بکەێگــە  عەقاڵنــی  و  زانســتی 
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