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  . لة وةآلمي عةيل مةمحوددا،سوپاسثكي زؤر بؤ لثكچةكةت

سيدين _خةتاب سابري  
khatabs@hotmail.com 
 

  لة   بةذثوةبةري ژووري پثشكةووتوخوازان،كاك عةيل مةمحود
يةنگرييكردن لة حةمة  بؤ ال،) 2002_3_28 (ووتارثكي كوريت نووسيوة لة كوردستاننثتدا. پاصتؤك
سةالم عةبدوآلو سةآلح گةرميان و من   من نازامن ئةم بةذثزة چؤن ذثگةي بةخؤيدا كة ناوي.سةعيد

   .كة ناوي هثناون خباتة ذيزي جاشقةصةم و كؤنة بةعسيةكانةوة
 بة ساتري ،س بة ذةشكة جوثن هةلور بلور پثبكات لة سةر ئةم و ئةو. ذةواية كة ح،بؤ كاك عةيل

 ئةم پثوةرةي . بةآلم كة وةآلم بدرثتةوة ئيتر قسةي وةآلمدةرةوةكان بازاذي و چةكلن، بةرثتناوي
  تؤ چؤن و بة كام مةبةست،بةذثز گيان. كاك عةيل لة زستان و هاويندا يةك شت دةخوثنثتةوة

 تؤ دةزانيت كة ،جاشقةصةم و بةعسي و تةواريدا ذيزي ناوي ناوي من دةنووسيت لة ووتارثكدا لة
من بة هةموو .  چ سووكايةتيةكت بة من كردووة،سةرتا هةواي  ئةجنامي پاصةپةستؤيلة

 لة تةحسني شاوةيس و قالة فةرةج خؤش مب لةو قةصةم فرؤش و بةعسيانة ،قةناعةمتةوة دةصثم
دصنياشبة  . ئةوانة كةلتوري داگريكةرانةي بةعسيان تثئوريزة دةكرد، بة واتايةكي تر.خؤش نامب

بة شانازيشةوة .  لة ئةجنامي هيچ كثشةو ناكؤكيةكةوة،رةي دژي خةصكةوةمن ناكةومة بة
كة دةنگم بةرز كردؤتةوة دژي ئةم كؤنة ، ذايدةگةيةمن كة يةكةم كةس بوومة چوارساص لةمةوبةر

 بةآلم ئيتر هةندةرانةو جادةكاين قريتاوپانوپؤذن،.بةعسيانةي كة تؤ مةبةستة لة هةندةران
 بة هةسيت ،يلي ذةشي سيخوذيةكاين لة دةزگاكاين بةعسداخؤيةوة فا هةركةس لةماصي

 اليةكيان لة يةكثيت و پاريت بؤ ،هةر جاشقةصةمثكيش دةگريت. نثرگسيانةوة پثمان بفرؤشثتةوة
   .خؤيان قامي كردووة
بثتة وةآلم و بة سةركزكردن و خؤمةآلسدان لةم  نايةوثت خؤي ئةگةر كةسثك،سةبارةت بةوةش

صتؤكدا و بةناوي جؤراوجؤرةوة قنج و سةالر دادةنيشثت و لة دة جاردا پةسيوي پا پةناو لةو
 لة ، تؤ بة خؤت بزانيت يان نا. تؤ ئةم مةئموريةتةي بؤچي بؤ دةكةيت؟،جارثك نايات قسة بكات

  ئةو،زؤربةي هةرة زؤري ئةم قسانةي تؤ نووسيوتة،ئةجنامي تةنگ پثهةصچنيين پرسياركةراندا
  ئؤراصي

 ) oral (و بةدةمي خؤي 
 ئايا بةذاست .وةيل تؤ تةهنا ذؤصي پرينتةرثكت هةبووة. كردي لة ژوورةكةتدا) 3_28/29 (ئةمشةو

كة بة  ئايا بةذاست ئةو جوثن فرؤشة،.ئةو پثويسيت بةوةية كة سروودي زثذةي بؤ خبوثنيت
 خزمةت بة ،ئايا بةذاست ئةم گاصةگاصةي تؤش.  يان خةصك،مامؤستاي جوثندان ناوي دةركردووة
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،  كةلةبةرئةوةي،كوردستانپؤست بصث ئةو كة لة ئةجنامي كثشةي تايبةيت خؤيةوة بةخاوةين
باوكي كوثخاي گؤيژة بووة،كةواتة ئةو ماصپةذة پةصةيةكي ئةليكترؤين ذةشة لة ئةدةيب كورديدا، 

  .دةبثت مرؤض چي بصثت لثرةدا و هةصوثسيت چي بنوثنثت
ةوة كة ساييت كوردستاننثت و سايتةكاين تركة جثگةي خؤشةويسيت خةصكي بةذاسيت زؤر بةداخ

 . ئةو هةموو كاتة بةم بابةتانةوة تةرخان دةكةن، لة ووزةي خؤيان خؤش دةبن،هةندةران نشينن
 شةشيان ، كة لة هةشت بابةت، سةيري كوردستاننثيت خؤشةويست بكة،) 28/3 (تةهنا دوثنث

يةخة بوونة، ئاخؤ دةبثت چةندي تريشي بةدوادا بثت؟ ئةمة تةهنا لةگةص ئةم دياردانةدا دةستةو 
  .لة ئةجنامي دوو هةصوثسيت جياواز لة مةذ ذووداوةكاين هةصةجبةو ئةنفال

 بة كةس ) lecture (  كة هةوص مةدة لثكچة، تكايةكي برايانةشت لث دةكةم،كاك عةيل گيان
 كة ذستةو زمان و نووسينم ، ئاست ئةودامن وةكو برادةراين حككع بث دةموپل نيم لة، بدةيتةوة

بة نانؤميتة ووشةكاين ، كة بثمة وةآلم.بؤ ذاستةوة بكات و فثرم بكات و قةمشةرمي پث بكات
 بؤ كؤتايي هثنان بةم ، بةآلم لة گةص هةموو ئةوانةشدا.تةقةصةكان دةكةمةوة دةپثوم و گرثي هةموو

ئةم هةويرة چيتر مةشثلنةوة،  بةس تكاية،وة كاكة من دؤذاوو ئثوة برا، دةصثم،باسة الوةكيانة
تاواين جينؤسايدي خةصكي   لة مةبةسيت، بةرةو ئةوةمان دةبات،ئاوبردين ئةم هةويرة
  .كوردستان دووركةوينةوة

   
 كة ،دةكةم  داواي لثبوردن لة گشت سايتة كورديةكان و خوثنةرانيان،من لة پةيوةند بة خؤمةوة

  ئةم بابةتة الي منةوة بة يةكجاري داخراوو، بثمة قسة، كردمذةويت ذووداو باسةكان ناچاريان
بةمانةوة ئالودة   ژارباراين هةصةجبةو ئةنفال زؤر لةوة مةزنترن كة سةري خؤمان،كؤتايي هات

س خزمةت كردين هةصةجبةو ئةنفايل مةبةستة بة هةستثكي خاوثن و .ئةگةريش ح .بكةين
گوثذايةص مب بؤ  شاگردثكي  كة،ةراين ئةم سايتانة من لة سةر دةسيت تؤو هةموو خوثن،ذاستةوة

پةيامي قذكردين گةيل كوردستان بة دةسيت  كة ئةوو هةركةسثكي دصسؤزو خاوةن هةصويست
 ،بكات  بة ذاي گشيت بناسثنثت و بؤ بةرژةوةندي باآلي خةصكي بث ووآليت كوردستان كار،بةعس

 . بؤ سةربةخؤيي خةصكي كوردستان كاربكات


