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ڤپلشش"" ، ، ""کوردستانکوردستان  تیتی  ڕۆژههڕۆژهه""ک ک   ههن پرسکی ون پرسکی و  ههر چر چ  ههسس  ههدا لدا ل  ههیڤینکی خۆمانیڤینکی خۆمان  ههڤپ  هههه  ههل" " پۆلپۆل  هه
  ڕناس جافڕناس جاف... ... ** ** و ژیانی تاکی خۆیو ژیانی تاکی خۆی" " باشووری کوردستانباشووری کوردستان""، ، ""کوردی تارانکوردی تاران""
 

دوابه دوای سه ر که وتنی شۆڕشی گه النی ئران و پشت 
کردنی حکومه تی مه الیان له ماف و خواسته ڕه واکانی 

جارکی تر کوردی ڕۆژهه تی کوردستان ،ه لی کوردگ
هه ر له و ده مه . ڕووی له خه باتی چه کداری کرده وه

وهژم سبه رکی قورسی خسته سه ر ناوچه 
کوردنشینه کان و سانی ڕه شیده سه تی حکومه تانی 

ڕه .  هه مدیس ده سپکرایه وه،سه رده ستی کوردستان
ه شه و ترساندن و تۆقاندن و شبگیری و هه ڕه شه و گوڕ

شاربه ده رکردن و گرتن و ب سه ر و شون کردن و له 
 سه ری هه ،ناوبردنی شۆڕشگ و ڕووناکبیرانی کورد

ڕژم به توندی چاوه دری به سه ر هه موو چه . دایه وه
. شنه جم و جوڵ و وه خۆکه وتنکی کورداندا ده کرد

نه که ڕه نای مدیاکوردییه کانی ڕژم ته واو ببوو
 ڕه وانه ی بزاڤ و ته ،پۆپاگه نده یی حکومه ت و ئه وه ی وته ی چرووک و ب بایه خ بوو

بازاڕی په ڕتووک و بڤۆکی کوردی به ته واوی په کی پ . ڤگه ری سیاسی کوردیان ده کرد
سه تی سه ت له خزمه ت به ،گه ر خودی ڕژمیش به کوردی شتکی ده رده کرد. که وتبوو

 وه ندی حکومه تدا بوو و هه ر به ته نیا به نیازی خه ه تاندنی بیر و هزری کوردی و رژه
سه رباری ئه وه ش .  ئه و کاره ی ده کرد،بۆ شاردنه وه ی سیمای کرتی خۆی الی دونیا

بیره ئازاد و سه ر به سته . سانسۆرکی توند به سه ر ده زگه ی چاپه مه نی دازاڵ بوو
 ڕگه چاره یکی دیکه ،کی مه رگاوی داجگه له خۆته ریک خستنه وهله ژر سبه ر،کان

ل له و که شه خه فه تاوی و پگرانه دا چه ن ده نگکی بوری . یان له به رده م نه بوو
کورد وای چوونه ژرباری گه ل تۆمه تی نابه ج و دوور له ئینساف له الیه نپارته 

ه رزی خه باتی چاندی و فه رهه نگییه وه خۆیان ده  له سه نگه ر و مه ت،کوردییه کانه وه
 پ گرانتر و ،ئه رکی ئه م جۆره که سانه له وا هه وایکی نه گبه ت و کوشنده دا. رخست

قورستر له ئه رکی تکۆشه ر ی کورد له سه نگه ری خه باتی چه کداری بوو؛ چونکه ده 
 م زه خت و گوشار و هه ڕه شه و بوایه له ژر نسی پیس ترین ده زگه ی سانسۆر و به ده

وه .  ڕاژه و خزمه تی ووشه و په یڤی ڕه سه نی کوردییان کردبایه،گوڕه شه یکی تونده وه
ر گرتنی سه رپشکی و ئیمتیاز بۆ له چاپدانی گۆڤارکی کوردیله و ڕۆژه سه خه تانه دا نه 

 له پۆپاگه نده یدژ یه که م وره و بوایکی به رزی ده ویست که س. کاری هه ر که سکه
 پاشان پاڵ پشتی دراوی و مادی گه ره گ بووئه و هه وه پیرۆزه به ،به کوردان نه کاته وه

 هه تاوی 1357 گه ڕانه وه بۆ ئه و ڕۆژانه و بیره وه رییه کانی سانی . ئه نجام بگه یینی
ه ری تاڵ و شیرین به م الوه ڕه نگه بۆ زۆر که سان هه گری جانتایکیاده و)  زایینی1979(

هه ر به و مه به سته و بۆ ئه وه ی بزانین بزووتنه وه ی چاندی ڕۆژهه تی . بت
 له هه ڤپه ،کوردستان به کامه قۆناخی دڕکاوی دا گوزه ری کردووه هه تا به وڕۆ گه یشتووه

تی  یه ک له و که سانه مان دواند نیازپاکانه بۆ خزمه ،یڤینکی خۆمانه دا به کۆکپرسیار
حه مه ساه ی "مامۆستا . هه موو هه وی خۆی ده کار هنا،که لتوور و زمانی کوردی
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هه مان که ساتییه له و ساه ته مو مژاوییانه دا سه ،"شه پۆل" ناسراو به " ئیبرایمی
 دپاکانه ،رمایه ی هزری و مادی خۆی بۆ بووژاندنه وه و به رزکردنه وه ی ڕۆحی کوردی

 . ه زمان خودی مامۆستا شه پۆله وه زتری بناسهوه ره ل. خسته گه ڕ

 
 
به (کوڕی عارفی پایه به رز حاجی خه لیفه مه ال محه مه د ،کوڕی مه ال برایم" شه پۆل"
کوڕی مه ال سه عیدی گه ،ئه مین حوزووری شخ عوبه یدیال نه هری شای شه مزین) ها
هه ندێ . کوڕی مه ال ڕه حیمی گه وره یه،ار به شیرازیکوڕی مه ال عه بدولکه ریم ناود،وره

ئاماده کردنی " پاڕانه وه " له شعره کوردییه کانی خوالخۆشبوو مه ال برایم له کتبی 
مه ال برایم .  هه تاوی بو کراونه ته وه1380 چاپی سای 29په ڕه ی ،ئامینه عه زیزی

 هه تاویله شاری مه هاباد کۆچی 3/11/1337 له دایکبووه و ڕۆژی هه ینی 1310سای 
 ڕه 27ڕۆژی ) به ها(حاجی خه لیفه . ی ئه ونده رنژراوه"تاقه دار"دوایی کردووه و له 

 سایدا له شاری نیشتمانپه روه ری مه 83 کۆچی له ته مه نی 1354مه زانی سای
 سه فه عه مری خودایکردووه و ئارامگه که ی جی ڕاز ونیازی شه یدایانیه تی و،هاباد

) شیوا" (بابا مه ردۆخ ڕۆحانی"رنامه یحه ج و دیوانی شعری به کوردی و فارسی هه یه و 
 هه 1364چاپی سای ،222 ڕووپه ڕی ،1به رگی ،"تاریخی مه شاهیری کورد" له کتبی 

 کورته یکی له سه ر ژیان و به سه رهاتینووسیوه و گه ل په سنیشی داوه و غه زه ،تاوی
له " برایمی ئه فخه می" هه روه ها ،چاپ کردووه" نیگاری "  به ناوی لکی کوردیشی

الپه ڕه ی ،بۆکان، هه تاوی1364 چاپی سای ،"فه رهه نگ و ئه ده بی موکریان" کتبی
ینووسیوه و غه زه لی نیگاری " به ها" به کورتی له سه ر سه ربرده ی 395 هه تا 392

 ده ی ،ه رمی ال داوه له شۆری عاشقان ئه مۆ نیقابی ش، نیگاری مه هوه شی زیبا:کوردی
حاجی مه ال عه بدولکه . ی له گه ڵ ونه ی ئه و زاته له چاپ داوهمه حشه ر هه ستاوه 
 ڕاڤه و لکۆینه وه ی له سه ر ئایه ته کانی سووره تی نوور ،ریم ناودار به شیرازی

 کیلۆمه تری باکووری 20له بووه که " پیر یۆنس" و " خاوران"نووسیوه و خاوه نی دی 
.  هه روه ها خودانی چه ن ئاش و ئاوایی دیکه ش بووه،ڕۆژاوای شاری سه قزهه که وتوون

" که دیوانی شعری به کوردی و فارسی هه یه و له کتبی ) عارف(حاجی مه ال ئه حمه د 
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پارسی " و کتبی ) سه فی زاده( به رهه می سه دیق بۆره که یی  ،"مژووی وژه ی کوردی
 هه تاوی 1375چاپی سای ، به رهه می سه یید حیره ت سه جادی،) پارسی وژان" (گویان

 یادی کراوه و شعره کوردی و 16له بن ژماره ی ،"مژووی ئه ده بی کوردی " و کتبی 
 هه روه ها حاجی سه لیم خان سه ،فارسییه کانیشی له و دوو به رهه مه دا له چاپ دراون

 سه فه رنامه ی حه جی خۆیدا له زانایی و ژیری ئه و زاته قسه ی کردووه و هامولمولک له
له مه ککه و حیجاز به نه خۆشی ) کۆچی( مانگی 1310له حه جسای : نووسیویه تی

مه ال سه عیدی ئیبرایمی برا گه . عه مری خودای کردووه و هه ر له وێ نژراوه،چاوقوکه
 به دیع و مه عانی به ، به یان،سته کانی به الغهگه شت به زان" کتبی ،وره ی شه پۆل

زمانی کوردی نووسیوه که گه ر ڕۆژک له زانکۆی کوردستان ئه و عیلمه به زمانی 
ی عه ڕه " موخته سه ر و مه تول و جه واهه رولبه الغه " ئیتر نیازمان به ،کوردیبخوندرێ

نبی ،بی نامیبه زمانی کوردی له ،"ردقاره مانانی نه ته وه ی کو"  هه روه ها کت
 هه ر له سه ره تاوه هه تا ده گاته ڕاپه ڕینی ژه نه ڕاڵ مسته فا ،مژووی کورد

 له چاپی داوه و چه ن کتب و 1382ڕابه ری نه ته وه ی کورد نووسیوه و سای ،بارزانی
ژی  شه پۆل له نو وا بنه ماه یکی زانا و زانستپه روه ردا ڕۆ،وتاری به نرخیشینووسیوه

 هه ر ،له شاری مه هاباد له دایکبووه)  زایینی1934 مانگی مه ی 24( هه تاوی 1312/ 4/ 4
وه کی . له نو ئه و مه کۆی ئه شقه دا توانیویه پ بگات و ت بگا و گه شه و با بکات

 هه تاویله شاری مه هاباد له نو 1312وتمبه گوره ی ناسنامه که م له سی چواری سای 
هه ر له ما له .  یکی زانستپه روه ر و ئۆجاخ زاده و ڕه سه ن دا له دایکبوومبنه ماه

هه تا پنجی سه ره . کتبه وردیله کانی فه رهه نگی وئیسالمیم خوندووه،خزمه ت باوکما
 پاش تکچوونی کۆماری کوردستان له مه ،تایی له فرگه سه ره تاییه کانده رزم خوندووه

ه ی فه قیان الی کاکم مه ال سه عیدی ئیبرایمی ده رزم خوندووه و به ینله حوجر،هاباد
پاشان به ین الی مامم و له نو فرگه ی فه قیان له الدێ وشاره کوردنشینه کانا الی مه 

 زانسته کانی ئیسالمی باوی سه رده مم ته واو کردووه و پاشان بۆ پیاچوونه ،ال باشه کان
له " حاجی مه ال حسنی مه جدی" مه ته الی زانای سه رده م وه و لکۆینه وه ی زتر چوو

سه ره نجام الی ، دوای توژینه وه له سه ر زانسته کان،شاری مه هاباد و له فرگه ی ئه و
 ،ئه و زاته ئیجازه ی فتوا ده رکردن و وانه وتنه وه ی زانسته کانی ئیسالمیم وه رگرتووه

 بوومه ته خه تیب و ئیمامی ، نه هری له مه هاباد هه تاوی له خانه قای1335ئینجا سای 
 هه ر له و سانه دا له الیه ن وه زاره تی فه رهه نگیئه و ،جومعه وجه ماعه تی ئه وێ

سه رده مه وه له مه الیان ئیمتیحانیان وه رده گرت که من له و تاقیکارییه دا ده رچووم و 
گه نامه ی زانستی وانه وتنه وه یان دام شی ئه وه به فه رمی بوومه مامۆستای پا،به

 ئوارانیش له خانه قا چه ن ئایه ،ی مه هاباد" مزگه وتی سوور" زانسته کانی ئیسالمی له
 هه ر ئه وانه ، قسه م بۆ خه ک ده کرد،تکم له به ر ده کرد و بۆ ڕاڤه ی ئه و ئایه تانه

ت که له یه کی ڕه زبه ری بوون به فیش بۆ وه رگانی قورئان و هه ل و مه رجک پش ها
 هه تاوی له ڕگه ی تاقیکارییه وه له زانستگه ی زانسته ئیسالمییه کانی 1340سای 

زانکۆی تاران وه رگیرام و هاتمه تاران ومه الیه تی و وانه وتنه وه ی مزگه وتی سوورم به 
 خوندن و وه رگرت و به رده وام بووم له) به کالۆریۆس(جھشت و خوندم هه تالیسانسم 

 دوای ئه وه بوومه مامۆستا له ،ب تاقیکاری چووم بۆ خوندنی ده وره ی ماسته ری
 هه تاوی 1371له سانی ،قوتابخانه کانی دواناوه ندی تاران و پاش سه ر که وتنی شۆڕش

 ندنی باگه ی تاقیکارییه وه له زانکۆی ئازادی ئیسالمی بۆ ده وره ی خوبه م الوه له ڕ
وه رگیرام و له به شیزمان و فه رهه نگی عه ڕه ب دا پله ی دوکتۆریم وه ) ادوکتۆر(

 له خوندنی زانکۆ چاوم که وت به ،خاک پویسته لره دا ئاماژه ی پ بکه م. رگرتووه
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 ده ستم ،گه ل ڕاڤه و ته فسیر له سه ر قورئان که به شوه ی ئه هلی سوننه نووسرابوون
 ته واوم کرد به سه رنج به و فیشانه ی له کاتی لدوان و دایه وه رگرانی قورئان و
 ڕۆژک گرتم به ده سته وه له گه ڵ ،ئه و قورئانه م ته واو کرد. وتاردان ئاماده م کرد بوون

کتب که دوکتۆر سه عید خانی کوردستانی ئینجیلی وه رگا بوو بۆ سه ر زوانی کوردی له 
" مزگانی نه زانی"له تارانبه ناوی " مولسه لته نهقه وا" هه تاوی و کسه ی 1309سای 

" بردم و چووم بۆ الی. بۆی چاپ کرد بوو که پشه کییه کی به رزی به فارسی بۆ نووسیبوو
 پم ، له پشدا کتبه ئینجیله که م دای،وه زیریفه رهه نگی ئه و سه رده مه" په هل بوود

 که ئه مه بخونته وه هۆگری په یا ده وتئه مه کسه له چاپی داوه دیاره خه کی کورد
 منیش قورئانم وه رگاوه بۆ سه ر زوانی کوردی و ،کا به دینه که ی حه زره تی مه سیح

ڕاڤه شم کردووه هه تا گه ر خه کبیخونته وه زیاتر له سه ر بوا و ڕوانگه ی ئیسالمی 
 تیم بده ی و ده ستوور بده  بۆیه هاتووم لوتف بکه ی یارمه،سوور بن و هۆگری قورئانیش بن

 په هل بوود دوای وردبوونه وه یکی زۆر له کتبه که ی دوکتۆر سه ،یبۆمی چاپ بکه ن
 چاوکی خشاند به کوردییه که یدا و پاشان قورئانه که ی له من وه ،عیدخانی کوردستانی

ردی چاپ رگرت و چاوکی پیا گا و ڕووی له من کرد و وتی ئمه ناتوانین قورئان به کو
 گه ر ئمه چاپی بکه ین قورئان ده بته ،) بن زاراوه) (ه"  (گویش"بکه ین چونکه کوردی 

 من به دساردی له الی ،زبانکی دی وبه هز ده ب و ئه وه زه بر له زمانی فارسی ده دا
 دوای ،هه تا سه رکه وتنی شۆڕش له به ر شه ڕ وشۆڕ هیچ نه کرا. هه ستام و لمدا ڕۆیشتم

 زۆر ته ، ڕ که کتبی زۆر له سه ر دونیای عه ڕه ب و ئیسالم ده هاته پیشانگه ی کتبشه
. فسیرم ده س که وت و جارکی دی چوومه وه به کوردییه که یدا و ئاماده م کرد بۆ چاپ

 هاتنه دیده ،که به زوانی کوردی له تاران ده رده چوو" ئاونه" ڕۆژێ کارمه ندانی گۆڤاری
کازم " جه نابی سه یید ، وه رگان و ڕاڤه ی ئه و قورئانه م بۆ کردننیم و منیش باسی
 فه رمووی بیده به من هه ،له بنه ماه ی ساداتی نه هری شای شه مزین" موسلح ژارئابادی

 منیش نووسخه یکی پیت چنی کراوم ،بۆتی چاپ بکات" ده زگه ی ته بلیغاتی ئیسالمی" تا
 سان 11 دوای، دایه ده ستی، و ڕاڤه که ی ساز درابووکه به ونه ی قورئان و وه رگان

 هه تاوی به ونه 1376سای ،که ده زگه ی ته بلیغاتی ئیسالمی ده س به ده ستی کرد بوو
 له ، من که له چاپی ب هیوا ببووم،یکی ڕه نگین و جوان له چاپیان دا و بویان کرده وه

به داخه وه له چاپی دووه مدائایه تی ده  به م ، نووسخه یان بۆ ناردم30پک دیتم 
ماناکه یانگۆڕیبوو که له گه ڵ چاپی یه که )  سووره تی مائیده6ئایه تی (سنوژه که یان 

 منیش شکاتملکردن و ئسته ش له دادگه که دوو پارزه رم بۆ ،مدا یه کیان نه ده گرته وه
 له سه ر مه حکوومیه ته که  ئه وان به مه حکووم ده رچوون به م فه رجامیان،گرتووه
 هیوامه مه حکووم بن و ئه وسا قورئانه که یان ل ده ستنمه وه و دیسان به پی بیر ،داوه

و باوه ڕی خۆم له چاپی ده ده مه وه و ئیدیعای شه ڕه ف و زیانی دراویشیان ل ده که م و 
چ کوی دونیا ئه وه بوی ده که مه وه که له هی،له ڕۆژنامه و گۆڤاران و له ئینته رنت

نابینیکه بو که ر له ڕووی ده سه ته وه ده س له بیر و هزری نووسه ر یانوه رگ بدا ت 
 به یارمه تی خودا تۆه یان ل ده که ،که ئه وان ده سکاری وه رگانه که ی منیان کردبوو

 المه و مخابن له ئه م هه ڤپه یڤینه ده مکه له: په یڤک. مه وه و شه رمه زاریان ده که م
گه ر .  پم نه کرا زووتر له مه بوی بکه مه وه،به ر هه ندێ گچه ڵ و گیر و گرفتی تاکی

له هه ندێ شوندا وته کان له گه ڵ پرسه کانی ئه وڕۆدا نایه نه وهخه تاکه ی له منه و 
ه هه ر وه ک عه رزم کردن ژیانی سه رقای نو غوربه تی شاران ئه و ده رفه ته ی ن

نه ری کورد،دامراتر له مه بیخه مه به ردیده ی خوخ  . 
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ری سه رهه دانیشۆڕشی گه النی

  
 
 
 

 **ئه وه ش ده قی گفت و گۆکه ده گه ڵ مامۆستا شه پۆل ** 
 

یادگاری ده " شه پۆل" عه رزت بکه م: وبۆ شه پۆل؟: پ
 به منای باوکم ئه و ،ه" ژێ کاف"وره ی کۆمه ه ی 

 ،بوو" دخیره " نازناوه ی بۆ دانام که بۆ خۆی نازناوی
 . بوو" ئاویه ر" کاکیشم نازناوی

  
الی کوردی ڕۆژهه ت شه پۆل ناوکه له به ره به : پ

ئه ویش له گه وره ،بزاڤکی کوردی خسته ڕێ، ئراندا
 بۆ خۆ چلۆن پناسه ی خۆ ده که یت و چۆن خۆت به خونه ری کورد ،شارکی وه ک تاران

من تفکریم له به ر ئه وه ی ئاشنای زمانی کوردی بووم و ده ره تان : وده ناسنی؟
هاتبووه پش ئه و کاره م له ده س دێ که بتوانم به زوانی کوردی بنووسم و هه ر له و 

چونکه من ده رزم خوندبوو و . ڕگه شه وه خزمه تک به زوان و فه رهه نگی کوردی بکه م
دبوو پم وا بوو بچمه هه رمی کوردستان و خزمه ت به ده وره ی بای زانکۆم ته واو کر

هه ر وه کو له تاران ده رزم . الوان و گه نجان و مرمنانیکورد بکه م و وانه یان پ بم
 جا هاتم بۆ قه ره بووی ئه و ،پم خۆشبوو له وش له کوردستان ده رز بمه وه،ده گوته وه

گرشه ی " زایینی گۆڤاری 1981بۆ ونه سای . دیکاره ده ستم دایه نووسین به زمانی کور
ئه و ده مه ی له مه هاباد بووم ده ستم دابووه ،م به زوانی کوردی بو کرده وه" کوردستان

 زۆر ،وه رگانی ئایه ته کانی هه بژارده و له تاران له زانکۆدا فیش به نییه کم هه بوو
 ستم کرد به کامکردنی ڕاڤه و وه رگانی ڕاڤه و ته فسیری گه وره م که وته به رچاو و ده

بۆ ئه وه ی زمانی قورئان بته پشتیوانی زوانی کوردی و که س نه ورێ . قورئان به کوردی
زوانی کوردیقه ده غه بکا یان به رهه م و په ڕتووکی کوردی و " شا"وه کو سه رده می 

نسن که گه ر ئه و کاره بکه  له وه بتر،ڕۆژنامه کوردییه کانله ناو ببات و بیانفه وت
دیاره قورئانه . قورئان کوریان بکا و نه ورن پش به په ره ی زوانی کوردی بگرن،ن

 ، جاران له چاپ دراوه ته وه7 هه تاوی چاپ بوو و هه تا ئسته ش1376کوردییه که سای 
و " دانا"ا بۆ ونه له باشووری کوردستان به هۆی دوو براده ره وه وه به ناوه کانی مامۆست

به م به داخه وه . له ده هه زار نووسخه دا له چاپ دراوه ته وه"مه ال هادی"مامۆستا 
له و باره شه وه مه منوونیانم که .  ل قرتاندبوو،واتای بیسمالکانیان که به کوردی بوون

 فره تر ،پاشان من هه ر بۆ خزمه تی زمان و که لتووری کوردی. زۆریان زه حمه ت کشاوه
کۆزانی فه رهه نگی زبانی  " ،"باوی کورده واری"وه ک .  په ڕتووکم له چاپ داوه19ه ل

له شه ش به رگدا که به رگی یه که م و " زانایانی کورد " کتبی ،چاپی دووه م" کوردی
ئه و چوار . له چاپ دراون" زانایانی کورد" و " ژیناوه ری زانایانی کورد"دووه میبه ناوی 
هه ر وه ها په ڕتووککم . به کۆمپیۆته ر پیت چنی کراون و ئاماده ی چاپنبه رگه که ی دی 

ئاماده ی چاپه ،شای شه مزین" ڕاپه ڕینی حه زره تی شخ عوبه یدوی نه هری" به ناوی 
گه نجینه ی فه " دیسان کتبی ، چاپ بووه1999سای ،له هه ولر" زریزه یزین "و کتبی 

"  په ڕتووکی ، هه زار نووسخه داچاپ بووه10 هه تاوی له 1371سای " رهه نگ و زانین
 هه زار نووسخه دا که ئه م دوو به رهه مه 15له " زیندووی کوڕی بدار " و " شاره هه نگ
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ئه و به رهه می . له الیه ن نووسینگه ی فه رهه نگی ئیسالمی له تاران چاپ بوونه
 کوڕی سینا و ئیبنی توفه یلی ،یشراقزیندووی کوڕی بداره سفه یله سووفی وه ک شخی ئ

غوربه ی غه " دیاره کاری شخی ئیشراق به ناوی ،کاریان له سه ر کردووه،ئه نده لۆسی
داستانی "هه ر وه ها . هه ندێ له گه ڵ ئه و دووه که ی دیکه دا تۆفیری هه یه" ربییه

نی و ئاماده ی پیت چ،به کوردییه کی په تی به شعری شاعیرانی کورد" یۆسف و زوله یخا
 لکۆینه ،دیسان ڕاڤه وته فسیری سووره تی یۆسف به شوه یکی زانستی و عیلمی. چاپه

 هه ر وه ها په ڕتووککم به ناوی ،وه یله سه ر کراوه و وه رمگاوه ته سه ر زوانی کوردی
نه ی  یان ئه و زانا کوردا،دا شاره زا بوونه"ئه و زانا کوردانه ی که له زانستی بیرکاری"

پسپۆڕی لکدانه وه و ڕاڤه ی قورئان بوونه یاخۆ ئه و خوانناسه کورده ناودارانه ی یاخۆ ئه 
و ئافره ته کوردانه ی له زانستی قورئان و حه دیس و فه رهه نگ و هونه ردا شاره زا 

جگه له وه ی له زۆربه ی کۆنگره کاندابه شداریم .  پیت چنی کراون و ئاماده ی چاپن،بوونه
 1345بۆ نموونه وتارکم به زوانی عه ڕه بی له گۆڤاری زانکۆیئیسفه هان سای . کردووه

 هه روه ها به شداری کۆنگره ی گوسته ره ی زبانی فارسی له زانکۆی ،هه تاوی چاپ بووه
 به شداری ، هه تاوی چاپ بووه1371وتارکیشم له گۆڤاریئه و زانکۆیه سای ،ته ورز بووم

له کۆنگره ی ڕزنان له مه وله وی تاوگۆزی له شاری سه قز و چاپی وتار له کتبیزنان 
 به شداری له کۆنگره ی په ره ی کوردستان وچاپی وتار له کتبی په ،له یادی مه وله وی

و " دی باینچۆسه یید ئه حمه "  به شداریکردن له کۆنگره ی ڕزنان له،ره ی کوردستان
 به شداری له کۆنگره ی هه ه بجه ی ،له و بابه ته وه" ڕیشه پاک" چاپی وتار له کتبی

 دووپات کردنه وه ی ،سووتاو و هرۆشیمای کوردستان و چاپی وتار له کتبی هه ه بجه
و " غوم ڕه زا ئه رکه وازی" به شداری له کۆنگره ی ڕزنان له بلیمه تی کورد ،هرۆشیما

ئامانجی ئه و خزمه تانه ته نیا له به ر ئه وه بووه که گه ر . "ویرا" پی وتار له گۆڤاری چا
 النیکه م له تاران به ، ده رز بمه وه،من نه متوانیوه له فرگه و زانکۆکانی کوردستانا

 .نووسینی کوردی بتوانم خزمه تی زوانی کوردی بکه م
 
 گوڕکت به بزاڤی ،له تاران" وردستانگرشه ی ک"ئه تۆ به له چاپدانی گۆڤاری : پ

ده ب : وچۆنت ده سپکرد؟،ڕووناکبیری و ڕۆژنامه گه ری له ڕۆژهه تی کوردستان به خشی
 ئه ،بم ده سپکردنی من بۆ نووسین و بوکردنه وه ی گرشه ی کوردستان به زوانی کوردی

چووم له وه زاره تی فه  ،وه بوو که دیتم دوای ڕووخانی حکومه تی شاده ره تانک هه یه
 ئیجازه ی بوکردنه وه ی گۆڤاری گرشه ی کوردستان م به زوانی کوردی ،رهه نگی ئه و سا

وه رگرتچونکه من به چاوی خۆ دیتم دوای شه هید کرانی پشه وای نه مرهه رچی ڕۆژنامه 
مانی دی و گۆڤار و نووسراوه ی کوردی هه بوو له مای پشه وا و مای وه زیره کان و له 

 هه موویان کۆ کرانه وه و له چوارچرا نه وتیان به سه ردا ،و له ده فته ر و نووسینگه کانا
چونکه دوژمن نایه وێ زوانی کوردی که بناغه ی شوناسی . کردن و سووتندران

من بۆ قه ره بووی ئه و کارانه ده ستم دایه بوکردنه . بمنته وه و په ره بگرت،کوردییه
 له تاران له چاپ درا و له 1981 مارسی 1شه ی کوردستان که یه که م ژماره ی له وه ی گر

هه ر وه ها ڕۆژک له دێ چوومه .  ژماره ی ل چاپ بوو9کوردستان بو کرایه وه و هه تا 
سه یرم کرد مامرک خۆ ئه دا به چۆمه ئاوه که دا و ،سه ر چۆمه ئاوک بۆ ده س نوژگرتن

 دوو س خه که به ،جووجه ه کانی ده خوات،نیمار و ج و جانه وه ره وامزا،خۆ قرژ ئه کا
 دیتم جووجه ه کان له نو ئاوه که دادن و ده ،ردم هه گرت هه تا بچم به هاوارییه وه

 له پک که وتمه بیری فه رمووده که ی حاجی قادری کۆیی که به ،چن و مه له ده که ن
فارسی یانترکی یان عه ڕه بی بنووس یاخۆ خه ک هه رک به زمانی : شعر فه رموویه
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وه ک ئه و مامره ی ل دێ که هلکه ی مراوی هه نا و ،فر بکات و بۆ خۆ کوردزوان بت
جامن له به ر ئه وه ده ستم دایه نووسین به ،خزمه تی به زوانی نامۆ و بگانه کردووه

ه نجامم داون و هه تاڕاده یکیش به  ئ،زوانی کوردی و ئه و کاره کوردییانه ی له الم بوونه
 چاوه ، به رگ په ڕتووکمله ماه و ئاماده ی چاپن7 به م ئستا زتر له ،چاپ گه یشتوون

 . ڕوانم خرخواز و فه رهه نگ دۆستک له مدیو یان ئه ودیو له چاپیان بدات
 
ی کورد دا پوه نووسه ر و شاعیر وتۆره وان،بۆ خۆ ده گه ڵ به ره یکی زۆری ڕووناکبیر: پ

 هه تا به وێ هه ر کوردکله هه ر ناوچه و مه حاڵ و بگره له هه ر کوی ،ندیت هه بووه
 هه گبه که ی شه پۆل له و هه ، سه ری ماه که ی داوی،دونیاوه ڕی که وتبته تاران
هه ر وه ک خۆت وتت به سه رنج به وه ی من مام له تارانه : ومووبیره وه رییه چی تیایه؟

 دۆستان و ناسیاوان که له مالو الوه سه ریان داوم و ، کاریفه رهه نگی کوردیم کردووهو
 هه ندێ له وان ب هیوا بوون و الیان وابوو چونکه کورد به ،پکه وه قسه و باسمان هه بووه

 هه ر وه ها ،سه ر چوار ده وه تاندا دابه ش کراوه زه حمه ته به مافی ڕه وای خۆی بگات
ان دگه ش بوون به داهاتوو و جار جاره ش ڕایانگه یاندووه گه ر دوژمن بک له و

هه ر ئه وه نده ی که هه م چ له ڕی نووسین به کوردی و چ له ڕی ، منیش هه م،زۆرداره
 چ له ڕی ده سدانه چه ک وڕاوه ستان له ،فربوونی زانست و هونه ر و ته کنیکی ڕۆژباو

 سه ره نجام ڕۆژک دێ ئمه ش یه ک بگرین و سه ،تانهه مبه ر دوژمنانی کورد و کوردس
منیش به ڕاستی زۆر هیوادار . رکه وین و به مافی ڕه وا و خودایی وئینسانی خۆمان بگه ین

چون نه ته وه ،بووم و هیواشمه کورد ڕۆژک به مافی ڕه وای خۆ بگات و هه ر ده شگات
 با دوژمنانیشمل با بده ن و خۆ ،اتیکورد به تکا لباوه هه تا به مافی ڕه وای خۆ بگ

 .  ز بۆ هه میشه به ژر خۆه وه نامنته وه،گل بکه ن
  
به درژایی ته مه نت ڕه وتی گه ل سه رکه وتن و هه ره س هنا ن وشکستی شۆڕش و : پ

 ئاسۆی ئیستای کوردچۆن ئه بینی و پت وایه کوردی ،ڕاپه ڕینه کانی کوردت به خۆوه دیوه
 ؟ڕۆژههوت به ره و کامه ئالی ده چ : م سب می ئه و پرسیاره دا ده ب دیاره له وه

ئه و س هۆکاره به الی منه .  دا1975هۆکار بوونه مایه ینسکۆی بزاڤی کورد له سای 
 ساڵ شه ڕی کرد و گه یشته سه ربه خۆیی و 8 که خۆی ،بوو" بۆمیدیه ن"وهیه که میان 

ی دا که چی ئه و زۆر ب به زه ییانه کارکی کرد ده ستی شای کورد له و باره وه یارمه ت
کوردی به و ده رده برد ،ئرانی نایه نو ده ستی سه دام و ب ئه وه بیرله کورد بکاته وه

خوداش تۆه ی ل کرده وه و تووشی نه خۆشییه کی وای کرد له پیسایی خۆی ده . که بردی
بوو که ئه ویش به تف و له عنه ت له ئرانده رکرا دووه م تاوانبار شای ئران . خوارده وه

 10سیه م تاوانبار سه دام بوو که ئه ویش بۆ ماوه ی . و وای لھات که س ڕاینه ده گرت
 زنجیر کرا بوو و پاشانیش وه ک ڕوی له کون هنایانه ده ر و ،سان وه ک سه گی زنجیری

ده روازه ی ،ی من به الچوونی ئه و سیانهبه بوا. به ردیان به هالنه ی زوم و زۆریدا دا
خوا تۆه ی : "کورد ئه . ئازادی بۆ نه ته وه ی نه جیبی به شخوراوی کورد کراوه ته وه

تۆه ی ئمه ی کوردیش له و س شاخداره سه . بزنی کۆه له بزنی شاخدار ئه ستنته وه
 .  دێندراوه ته وه و ئاش به نۆره یه و به یه قین نۆره ی ئمه ش

 
 داهاتووی ،پی گه یشتووه،به سه رنج به و ده ستکه وتانه ی کوردی باشووری کوردستان: پ

دیاره سه رکه وتنی کورد له : وته ڤگه ری کورد له ڕۆژهه تی کوردستان چلۆن  ئه بینی؟
 له ڕاستیدا ده بتھھۆی سه رکه وتنی کورد له ته واوی پارچه کانی ،باشووری کوردستان
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 به تایبه ت ڕۆژهه تی کوردستان که سه رده مک کۆماری کوردستان له مه کوردستان
هاباد ساز دراوه که ئه وه ده بته مایه ی ئه وه ی کورد به ڕاپه ڕینکی ژیرانه به مافی 
ڕه وای خۆی بگات و له گه ڵ باشووری کوردستان یه ک بگرت به تایبه ت له و دوو به شه 

 .ر خه باتی بۆئازادی کورد کردووهدا کورد به هاوده نگی زۆرت
 
به ڕاستی جی : وبزوتنه وه ی ڕووناکبیری ڕۆژهه تی کوردستان چلۆن ئه بینی؟: پ

خۆشحاییه که له م هه ل و مه رجه دا ئمه له سه رانسه ری ڕۆژهه تی کوردستان دا 
ه بته هۆی ئه  هه زار زانین خوازمان له زانکۆکان هه یه و هه ر ئه وه بۆ خۆ د25زتر له 

 توژه ر له نو ئه و گه ، ڕۆژنامه نووس، فه رهه نگ دۆس، له کارزان،وه ی مرۆڤی زانا
نجانه دا سه ر هه دا و به ڕاستیش خودا بیانپارزێ ڕووناکبیرانی له کارزان و دسۆزی 

 له ئستاجی شانازیین و له م باره وه. له و نوانه دا زۆر په یدا بوونه،کورد و کوردستان
 زۆر له پشترین وخونده واره کانمان هه تا دێ زده ده بن و به ره و 1945چاو سانی 

 .پشه وه ده چن و ده بنه مایه ی ڕزگاری کورد و کوردستان
 
 گه ل باسی مافی که مینه کان ده ،کۆماری ئیسالمی به دروشم دان و هه را و هوریا: پ

یکی وای له ڕووی کوردان له م به شه ی کات که چی به کرده هه تا به وڕۆ ده روو
به داخه وه ده ب بم ئمه : و چۆن سه یری ئه مپرسه ده که ی؟،کوردستانا نه کردۆته و

 به ، هه سووڕنه رانی کۆماری ئیسالمی،ی کورد زۆر چاوه ڕوان بووین که تاغووت نه ما
ه نه خشی زۆر گرینگی له له گه ڵ کورد بجونه وه و کورد ک،چاوی داد و عه دی ئیسالمی

به ،النیکه م ئه م ڕژمه کارک بکات کورد به مافی ڕه وای خۆی بگات،ڕووخانی ڕژم بوو
بتوانجۆریک یه ک بگرێ که ،م دیاره کورد ده ب بۆ خۆ له ڕی یه کبوون و یه کگرتن

ه که مافی  بگانه و داگیرکه ر له زاتیان دا نیی، خۆی به ده س بن،ماف و حه قی ڕه وای
ماف نادرێ ده ب بستندرێ گه ر ئمه بتوانین وا یه کیه تییه ک په . یه کسانی پ بده ن

بگره ،یا  بکه ین بۆ ونه ئه تۆ جگه ره له نوه ڕاستی ڕۆژدا له گه رمای نوه ڕاستی هاوین
که چون، به م هوردبین  بنه بیده یه به ر خۆره که،جگه ره داناگیرس،به ر ئه و خۆره

.  خرا دایده گیرسن، گه ر جگه ر ه که ی به ر بخه ی،ڕووناکی خۆره که کۆ ئه کاته وه
 ده ستی برایه ، یه ک بخه ین،ئمه ی کورد ده ب وه ک ئه و هوردبینه هز و توانای خۆ

 ده نا به ته مای ،تی له نو ده ستی یه کدی بنین و مینا زنجیر ده ستمانلک هه پکین
 . و هه میشه ده ب کز و چاو له ڕێ بینئه م و ئه 

 
ئه مۆکه سووکه ،تاقمک کوردی ڕۆژهه ت نزیک له ده زگه ی ده سه ت: پ

ته ن هه ر زه قکردنه وه ،ئیمتیازکیان وه ده س خستووه که چی ئه وه ی له وان ده بینرێ
خاپاندنی بیر و ئایا پت وا نییه ئه مه چه شنه فریودان و ،ی پرسه کانی کوردی باشوور ه

سه باره ت به وه ی که هه ندێ له برا کورده کانی ڕۆژهه : وهزری کوردی ڕۆژهه ته؟
خۆیانله ده زگه ی ده سه ت نزیک کردۆته وه و بۆره ئیمتیازکیان وه رگرتووهده ب، ت

ن دان ب،بم له الیکه وه جی دخۆشییه که توانیویانه وا له ده زگه ی ده سه ت بکه ن
به م ئه وه ،به هه ندێ مافی کوردا وه ک بوکردنه وه یۆژنامه و گۆڤار به زوانی کوردی

ی ڕاستی بت ئه مه یه ئه وانه جۆرک په له قاژه یه و دوژمن ده یه وێ له و ڕگه وه به 
ر به ڕاپه ڕین و بیرکردنه وه ی کوردان بگرێ و به وه سه رقایان بکات هه تا واز له 

ی مافی خۆ بنن به م ئه م جۆره فریودان وکه ه ک و کوه که بۆ هه تا هه تا داواکردن
 شوکر بۆخوا کوردی ئمه ش ،سه ر ناگرێ چونکه دونیای ئه مۆ دونیای زانست و ڕووناکییه
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 له ڕی زانستیشه وه کوردیش تده گات و پده گات ،ڕووی کردۆتھفر بوونی زانستی ڕۆژباو
 . ڕی یه کگرتن و یه کبوونیشه وه به مافی ڕه وای خۆی ده گاتو یه ک ده گرێ و له 

  
شه پۆل له نزیکه وه ئاگای له مامه ه ی مدیاکوردییه کانی ڕژمده گه ڵ زمان و که : پ

دیاره ڕژم ده یه وێ به ڕوواه ت به : و ئه م پرسه چلۆن ده نرخن؟،لتووری کوردی هه یه
به م له ڕاستیدا ئه ،ه رهه نگی به کوردی ئران داوهدونیا نیشان بدات که مافیزمان و ف

وهقه ه م به ده س و نووسه ر و شاعیرانی کوردن له ڕۆژهه تی کوردستانکه توانیویانه و 
ده شتوانن بۆ بووژاندنه وه و په ره پدان به زمان و فه رهه نگی کورد تکۆشن و هه تا 

 یویستووه و ناشیه وێ زوانی کوردی په ره ئستاش درخییان نه کردووه ئه گینا ڕژم نه
 سای ڕابوردوودا بۆ نه یھشتووه زارۆکی کورد له فرگه کانا به 25ده نا له ماه ی . بگرێ

ته نانه ت له ڕادوێ و ته له فزیۆنی سنه به ر نامه به زوانی . زوانی کوردی بخونن
 . ییان بکه نبۆ ئه وه یفره فارس،فارسی بۆ منای کورد بو ده که نه وه

 
بۆ ئه وه نده له ، نونه رکی هه یه10-15به ناو کورد له مه جلیسی ئراندا نزیکه ی : پ

به ڕای من له به ر ئه وه یه که : وحاند کشه و پرسه کانی گه له که یان هه وست نزمن؟
وی  ئه مژمه وه رامیان ناداته وه و جار جاریش به بیانو،ئه وانه هه ر چه ند بیشکۆشن

 ئه و نونه رانه یکورد له مه ،نونه رانی کوردی تووشی که ند و کۆسپ کردووه،جیا جیا
له حه ،جلیس دا له ڕاستیدا هه ر بۆ ئه وه یه که بن کوردله مه جلیس نونه ری هه یه

ته نیا له به ر ئه وه یه که ده نگ . قیقه تدا حسبکی ئه وتۆ له سه رنونه ر کورد ناکرێ
گه ه کانی په سن کراوی مه جلیس بده ن که ده سکه وته که ی زتربۆ شاره به پالن و

 .دیاره ئه م ده وه ته ش چاک ده زان ک بکات به نونه ر. کانی ناکورده
  
له شاخه وه بۆ ناو جه رگه ی جه ماوه ر و خه باتی " همن"گه ڕانه وه ی مامۆستا : پ

من که نه مر همن گه ڕایه وه چووم بۆ به : و؟چاندی و که لتووری چلۆن هه ئه سه نگنی
ی بدات بۆ ئه وه ی " سروه"  بیاریش بوو که کۆماری ئیسالمی بیقۆزته وه و،خر هاتنی

 مام همن فه رمووی به ڕاستی من فنه که س تاقه ت ،سه رقای بکات ودخۆشی بداته وه
کانیش به و جۆره یکه پویست بوو  برا پشمه رگه ،وهزی ئه وه م نه ما بوو که له کو بم

 نه مده توانی له وه زتر له کو بم و ،منیش له وره که وتبووم. نه یانده ویست پم بچارن
ی پداوم گه ر بتوانم خزمه تی فه رهه " سروه" کۆماری ئیسالمیش ئه وهگۆڤاری ،ئاواره بم

 برا حیزبییه کانی بووکه  مام همنی نه مر گازنده ی له،ئه وه ڕای خۆی بوو،نگی ده که م
 هه روه هاالی من گریا و ،تانه و ته شه ریان لدابوو و به پیاوی بگانه یان ناو بردبوو

 من بکشپرزه م و جار جاریش سیغار و ،گوتی که کوڕه کانیش له سروه هاوکاریم ده که ن
 چییه ده ب مۆدنه و قووتوه تووتنه که م ل ده شارنه وه و ئازارم ده ده ن به م چار

له مام همن بیره وه رییه کم هه یه که پویسته بم ڕۆژک مامۆستا . بسووتم و بسازم
 ،همنھاتبووه تاران هه تا له زانکۆ شعر بۆ زانستخوازان و کوردانی تاران بخونته وه

ه بوو که سه یدای زانکۆ بوو ل" سادقی شه ره فکه ندی" خوانی نیوه ڕۆیک میوانی دوکتۆر 
 پم ، ته له فۆنی بۆ کردم که مام هه ژاریکاکم و مام همن نانی نیوه ڕۆ میوانی منن،تاران

 له کاتی نان خواردن دا مام همن ته نیا ت گوشینی شۆرباوه ،منیشچووم،خۆشه تۆش بی
 منیش دواینان خواردنه ، چونکه ددانی نه بوو،که یخوارد و گۆشت و برینجه که ی نه خوارد

نه ی ئه وه وه سواری ماشنم کرد و ب ئه وه یبزان سه ر ڕاس بردمه الی که به بۆ
 وتی فنه که س بۆ کوم ده به ، که دابه زی و چاویبه تابلۆکه که وت،دوکتۆرکی ددانساز

9 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 11-9-2005 19:22 

 ئه ویش ده ستی کرد به گیرفانیا ، وتم قوربان ده مه وێ ده ست ددانت بۆ ساز که م،ی
 . نا و وتی ناتوانم هیچیان پ بخۆم و ته نیا تریت ده خۆمودانه ده ستکرده کانی ده ره

 
 تاران به درژایی ئه و هه موو سانه چی پ به خشیوی و چی ل سه ندووی؟: پ
ژیانی من له تاران ئه وه ی پ به خشیوم بتوانم له زانکۆی تاران ده رز خوندنه که م : و

ی دیکه بچمھنو دونیای زانست و هونه ر و به شوه ی ئاکادمی ته واو بکه م و به له ونک
فری ئه وه ی کردم چۆنمنیش ،دیتنی گه ل که ساتی زانا و بیرورد له تاران. بیرکردنه وه

 یه ،دیاره زۆرشتیشی ل سه ندووم. ڕگه ی خزمه ت به نه ته وه ی خۆم درژه پ بده م
 وه خه فه تمه که نه له و بابه ته،ک له وانه دوور بوون له نیشتمانی خۆشه ویستم

متوانیوه له نزیکه وه ئه و زانسته ی خۆمله ڕگه ی ده رزوتنه وه بگوزمه وه بۆ الوانی 
بجگه له مامۆستایی . هه روه ها له تارانئمه هه میشه وه کو نامۆ سه یر کراوین. کورد

 ماناننه قوتابخانانئه ویش به زۆر که ناچار بووم ئیتر پله و پایه ی ئه وتۆیان به ئمه
 ئه مانیش ، هۆی ئه وه ش ئه وه یه که ئمه ده وه تکی سه ربه خۆی خۆماننه بووه،داوه

من هه میشه له تاران خۆم وه ک یه ، سه یری ئمه یان کردووه،به چاوی جیایخواز و نامۆ
 ته نیادم به وه خۆش بووه که چوومه ته نو په ڕالن و ،خسیرک له قه فه زدا ده بینم

 .نه کان هه تاله زانین و فر بوون زتر ورد بوومه ته وهکتبخا
 
 ئایا کورد له تارانخاوه نی ده زگه و سه ،پت وایه ژماری کوردانی تاران چه ند ده ب: پ

دیاره چ ڕژمی پشوو و ج ئه م ڕژمه ئامارکی وردیان : ونته رکی که لتووری و چاندین؟
ران بسه باره ت به نه ته وه کانی ئ به گشتیبزان و نه کردۆته وه هه تا مرۆڤ بتوان

 ته نانه ت له تارانیش هه رگیزئامارکی وا بو نه بۆته ،ژماری کورد له ئران چه نده یه
وه که بن ئه وه نده کورد یان ترک یاخۆ به لووچله تاران ده ژین به م شاره زایانی 

ه زار کورد له تاران و ده ور و به ره که ی  ه600کورد بۆ خۆ الیان وایه زتر له ملونک و 
ناوه ند و سه نته ری کوردی بۆ بووژاندنه وه ی فه رهه نگ و زوانی کوردیله پشدا . ده ژین

 که 10که " ئه نجومه نی فه رهه نگ و هونه ر وزمانی کورد" ئه نجومه نک بوو به نوی
 ، ساڵ به دواداچوون12-13وای س خاوه ن قه ه م ئه ندامی بوون و به شوه ی فه رمیش د

 هه تاوی ئیزننامه ی 9/1378\20له الیه ن وه زاره تی ناوخۆ وئیرشاد و هزی ئینتزامی له 
 ژماره ش گۆڤار به زوانی کوردی و فارسی هی ئه وئۆرگانه بو 9فه رمی وه رگیرا و هه تا 

ه یک له کاره ساته که  ژماره ی حه وتی ئه و گۆڤاره تایبه ت بوو به ئاوڕدانه و،کرایه وه
 به م ده وه ت هیچجۆره یارمه تییه کی دراوی و هزری نه دا و له ئاکامدا ،ی هه ه بجه

له الیکی دیکه شه وه له الیه ن . به شوه ی نیوه چی جارێ چاالکی په کی پ که وتووه
 زراوه و دامه" کۆمه ه ی کۆمکاری کوردانی تاران" ، که س له کوردانی دسۆز و هۆگر7

هه روه ها سه نته رکی که لتووری به نوی ئه . ئستاش خه ریکی کار وچاالکی کوردییه
سه " . نیستیتۆی کوردله تاران دامه زراوه و ڕۆژنامه یکیش به ناوی ئاشتی ده رده کات

هه یه و ئه وانیش جار جاره له گه ڵ کۆمه ه " خانه ی کوردانی کرماشان"رباری ئه وه ش 
 . ری کوردان پکه وه به رنامه ی فه رهه نگی و هونه ری به ڕوه ده به نی کۆمکا

 
هه تا ئه و جیه ی : وکوردی تاران چ ده ورک له بزاڤی ڕووناکبیری کوردی دا ده بین؟: پ

 کۆنگره ده به ستن بۆ ،پیان ده کرێ و له ده ستیان دێ کۆڕ و کۆبوونه وه یان هه یه
دیاره ئه و جۆره هه ونه خزمه تکه له . وهونه رمه ندانڕزنان له شاعیر و نووسه ر 

پناو بووژاندنه وه ی فه رهه نگ و داب و نه ریتی کوردی دا و هه روه هائاشنا کردنی 
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ڕاسته کورد له تاران زۆر په رژ و بوهبه م له زۆر قۆناخی ناسک و . کوردان به یه کدی
 . برد خۆ ده ربخات و خاوه ن هه وست بتهه ستیاردا توانیویه چاالکانه وبه ده س و 

  
 . سوپاس بۆ تاقه تت،مامۆستا شه پۆل به و پرسیارانه ماندوومان کردی: ڕناس جاف

 . هیوای سه رکه وتنت بۆ ده خوازم،سوپاس بۆ تۆش: شه پۆل
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