
یه؟ ک عومهرفارس ی ب پمان دهکرێ پ:
شاری  له سای١٩٥٧ له عهزیزه. فارس ناوم عومهر و:
ئهو چوخمهکه که گه ڕه کی له بووم، دایک له سلمانی
به حاجی باوکم بوو. کامه ران چاپخانهی به نزیک کاته
بوو، جگهره کارگه ی کرکاری بوو. بهناوبانگ فارس
جگه من بووین. ھهژار و مامناوهند خزانکی واته له
قوتابخانهی بووم. دارتاشی سهرقای خوندن  له
تهواوکردوه. سلمانی له ناوهندیم ی س ھهتا سهرهتای
و رژم و کورد شهڕی دهستپکی سه رهتاکانی به ھۆی
 ١٩٧٤ لهسای دابام له خوندن سیاسیم کاری بهھۆی
نسکۆی شۆڕش که شۆڕش دا، چوومه دهره وه له کاتی
له قوتابخانه من و گه ڕاینهوهسلمانی ھات، سهردا به
بۆسهروو١٨  تهمهنم تپهڕبوونی  ھۆی  به دهرکرام
له سهربازی خزمهتی بۆ بچوومایه  ئهبوو ساڵ.
سهرباز. به بهسره کرام له شاری عراق.  باشووری
ی س پۆلی  له خوندن به  کردهوه  دهستم له وێ 
بهتاقیکردنهوهی سلمانی ھاتمهوه کاتک ناوهندی
ناوهندیم تا دواقۆناغی م ته واوکرد “س” پۆلی دهرهکی
پکهوهنا  ١٩٨٤ خزانم سای له بی. سلمانی له ھهر
تهجهوولهکه ی مهنعه پاش ڕۆژک ١٩٨٥⁄١٠⁄١٨دا له
بووم، قاچاغ حکومه ت له کاته دا لهو من که سلمانی
نهگیرام. و بووم دهرباز سهیر  زۆر سودفهیه کی به
و قهرهداغ ناوچهی چووینه ھاوسهرهکه مدا  لهگهڵ
کرد سهیرم جگیربووین. وسینان س گوندی له
داخراوه. مامۆستایی ب له گوندهکه  قوتابخانهی
نیشتیمانی یهکتی بهھۆی دا ھهوم ئهوکاته منیش
تردا ی ھاوڕێ دوو قوتابخانهکهمان لهگهڵ کوردستان
ماوه یهکیش دهوتهوه. مندان به وانهمان و کردهوه
شۆڕش. ئای کشهی تادروستبوونی لهوێ ماینه وه
خستهسهرمان پاهپهستۆیان لهوێ کهس ھهندێ
ناوچهکهمان بۆیه شۆڕشین ئای ئمهش گوایه که
دێ له جافایهتی، دۆی ناوچهی چووینه ھشت. ج
یهکتی  ھهمدیسان لهوش  ١٩٨٦ لهسای مالومه  ی
کرد، دهر بیارکی کاتهدا لهو کوردستان نیشتیمانی
،ئهواندا ب ناوچهی ژر دهستهتی کهسهی له ئهو
به تهسلیم یان بهرگری ببته پشمهرگه یان یان ئهب
له پاش ھهنهبژارد. ھیچمان ئمه بۆیه ببتهوه رژم
بوو،  سارد بهگشتی دی ١٩٨٤ خهک سای گفتوگۆی
ئرانمان  ڕگای ھاوسهرهکهمدا ١٩٨٦ لهگهڵ سای له
 ١٩٨٧ تاسای ئهوروپا. بۆ چوونمان نیازی به گرتهبه ر
کشه ی وگرمه و بندهستی بهژیانی ئران ماینهوه له
لهدایک کچکم لهوێ ھه ر گرتن پ بیانوو و ڕژمهکه ی
ھشت بهج تا ئهوشمان دا، ناو ئوتیل له تاران له بوو
لهوشهوه و سوریا بۆ ووتی سه فهرمان کرد لهووه
پاش گرمه و ماینهوه ماوهیهک و لهوش قبرس بۆ
کهشتیهکدا ناو له  مانهوه مانگک و  زۆر کشهیهکی
و و خزانهکهم داخۆم ناوهڕاست دهریای سپی له ناو
له ھهره س“ بوو ”حمهڕهشید کاک بهناوی خزانکی تر
وتانه له و یه کک وسوریا ھیچ ویۆنان قبرس نوان
گهرمابوو حهوت بوو کهمانگی ئهھشت دابهزین نهیان
دابه زین  یۆنان UNHCR له ھۆی به تا پارهبووین ب
و رهتیان کردینهوه کرد. داوای پهنابه ریمان لهوێ و
١٩٨٨ وه  لهسای کوڕبوو. بوو ترمان منداکی لهوش
مان تر منداکی ھاتینه ئیره و بووم جگیر ھۆهندا له

مندام. س خاوهنی ئستا واته بوو.

دهست و کهی بوو چۆن نت کوردستان بیرۆکهی پ:
بهکاربوو؟

حهزمان  بوو. گهرم خونمان ھاتینه ھۆه ندا و: کاتک
بکهین. وخزمهت به میللهتهکهمان بکهین ئیش ئهکرد
بهم ئهکاتهوه. وابیر ئهوروپا ئهگاته تازه کوردکی ھهر
کۆمههکانی و کۆر تکوشانکی زۆر له و ھهوڵ دوای
من ڕادهربینهی ئازادی  ئهو زانیم ھۆهندا  له کورد
بۆیه .ناچ قووت بۆی کهس زۆر پیه تی باوهڕم
بواری  وه  ١٩٩٢ سای له  بم.  سهربهخۆ دا  ھهوم 
ھهتاکوو دهمخوند پاه وه له و ھهبژارد کۆمپیوتهرم
زۆربهی له وهرگرت جیاجیام  بوانامهیهکی  چهند

سهردهمه. ئه و کۆمپیوتهری بهرنامهکانی
لهو  ھهبت. ئینتهرنتم لهماهوه ١٩٩٤ توانیم سای له
سایتی ده گمهن به بگره کوردی سایتی نهک کاتهدا
بووم ئاواتهخواز کاتهوه  لهو ھهبوو. ھهر عهره بیش
کوردی به ئینتهرنت سه ر له بتوانم بت ڕۆژک که
ئهوهبوو بکهم. دروست ئازاد وسایتکی بکهم کارک
ژیله مۆ  ناوی لهژر جار یهکهم بۆ له١٩٨٨⁄٨⁄١٣ 
نت. کوردستان به کردم پاشان کردهوه سایتهم ئهو
تاکه و سایت  یهکهم  نت کوردستان بم  دهتوانم 
وب بهرده وامی ساهوه به دهنته حهوت پ سایتهکه
سه ربه خۆیی کارکردندایه. یهکهم بوکراوهی له بچان
دروستبوونیهوه له ھهر ئازادانه  زۆر کوردییهکه
نبشك ئازادانه زۆر وسنوورهکان ترس توانیویهتی
بۆچوونهوه و بیر جیاوازی به ھهمووکهس ونووسینی
ویندۆزی  کاتک  ١٩٩٥ سای پاش بوبکاته وه.
فرژنی  کهمیش ماوهییهکی  به  بوو دروست  ٩٥
کوردی به دهتوانرا ئاسانی به که دهرچوو عهرهبیه که
پیتی ھهندێ له وهدابوو کشهکه بهم بھنرێ. بهکار
 ١٩٩٦ خۆشبهختانه له سای نهبوو له عهرهبیدا کوردی
ھهویکی بوون گهنج زۆربهیان کورد دسۆزهکانی
عهرهبیانه. فۆنته  لهو ھهر توانیان تاکو  دا زۆریان
شوهیهکی چهند و بکهن دروست کوردییانه پیته ئهو
فۆنتهکوردییه کان ئهوه ی پش من بکهن. دروست فۆنت
دروستکردنی به خهرککردبوو دروستببتھهرخۆم
ده سکهوت فۆنتهکانم کاتک بهم سهرهتایی سایتکی
سه ر خسته م ”کوردستان نت“ به فهرمی ته واوه تی به

ئینتهرنت. تۆڕی
و دامهزراند  نت“ت ”کوردستان چی بهھیوای پ: 

گهیشتوی؟ بهچی
لهگهڵ  گهیشتم پی ئهمۆ که  بووم بهوھیوایه و: 
نت کوردستان تهمهنی حهوتهمی مۆمی نووسهران

دائهگیرسنین.
خاوهنهکه ی و کوردستان نت دهیسه لمنی که چۆن پ:

سهربهخۆن؟ و نیه حیزبیان ئینتمایهکی ھیچ
پارتکی  ھیچ ئهندامی نهبوومهته ژیانمدا له من و: 
میللهتهکهمدا ئازاره کانی لهگه ڵ ھه میشه بهم کوردی.
پارتانهم ئهم کهمن ئهوهنیه مانای ئهمهش ژیاوم.
حهزم ھهمیشه که من ئهوهیه ئهمه مانای نییه قبووڵ
بتوانم بکهم خۆم سهربهخۆی کردووه که کاری لهوه
رقم ھهمیشه نهکهم. درخی توانامدایه له ئهوهی
 ١٩٩٤ سای له به پارتکهوه.  بی پهیوهست لهوه یه 
که ھۆهندا سهوزهکانی چهپه پارتی ئهندامی بوومه
پهنابهران له زۆر پشتگیری و پهرلهمان له بهشدارن
ئهدات خۆی  ھهوی سرووشتدا پناوی له و دهکهن 

ماوهی ٣ ساڵ  بۆ ھۆهندا ١٩٩٦ لهھهرمکی لهسای
دارایی. بهرپرسی پارته و ئهو سهرکردایه تی بوومه
له کهمک نهب ھیچ کوردک وهکو ئهوهبوو مهبهستم
سیاسهتمهدارانی و میللهتهکهم بهرمهنا رهواکهی  کشه
خۆم زیاتر و کرد بوردنم ل داوای دواتر ھۆه ندی.

کرد. به میللهتهکهم خزمهتکردنم سهرقای
پشدروستبوونی کوردستاننت. کاریراگهیاندنت پ:
بووی؟ وخوندنهوه نووسین سهرقای یاخود کردووه

حهزم  زۆر لهته مهنی ١٦بۆ١٧ ساڵ بووم الو که کاتک و:
شیعرم جارجارهش نووسین ئهکرد. و خوندنهوه له
له سلمانی ئهکرد شانۆگهریم کاری من ئهنووسی زیاتر
کاته ئهو شانۆگهریشم نووسی و ھهندێ ئهکته رک وهک
وسووتانی کوردستان بارودۆخی بهھۆی داخهوه به
ھهموودهستنووسه به من ئهرشیفهکهی و دھاتهکان
پاش ماوه یهک چوون. له ناوچوون دووچاری کانمهوه
خۆبهخشک وه ک ”مهدتیڤی“ ته لهفزونی دامهزراندنی
دیداری بهرنامهی له سهره تا کهوتمه ھاریکاریکردنیان.
فه رھهنگ له گهڵ زیندوودا په خشی له کاتی ئازیزان
شانۆی بچوکمان بله کورته و خوله ئیسماعیل وهک
ھاریکاری ھاوڕم بوومه دواتر دهکرد. بهم پشکهش
٢٠٠دا لهسای و له بهرنامهی کاروان رهحیم سیروان
دوو بهرنامهی ئامادهکردنی بۆ گهڕامهوه کوردستان
ئهوی بوو که رکوک یهککیان لهسهر که تهلهفزیۆنی
بهرنامه کهم ھهردوو خۆشبهختانه سهرکۆچ. له تریان

سهرکهوتووبوو. ئامادهکردوو کوردستان له
ھاوکاریت کردووی ل داوای کهسک ھیچ ئستا تا پ:
پشوازیان ھه ب ئهگهر یهوه. ته کنیکی رووی له بکات

دهکه ی؟ ل
به  تهنھا نهوتووم چیت ئهوت بۆت بکهین. پی و: که س
لهگهڵ کرداری ئهویش بکهین ھاوکاریت وتویانه  قسه
لهگهڵ کشهم من نییه. لهمه دا کشهم من نهبووه.
دهب دن بۆم ڕۆژانه که ھهیه ئیمهدا ھهموو ئهو
کاتکی که بکهم پوخته یان و بکهم سهیر ھهموویان

ئهبات. ل زۆرم
مادی یارمهتی الیهنک و کهس ھیچ ئستا تا ئایا پ:

داوه؟ تۆیان ومهعنهوی
کوردی  پارتکی ھیچ مهعنهوییهوه تا ئستا رووی و: له
ڕزیان بهکو پاهپه ستۆیان نهخستۆته سهرم. و فشار
ڕگر که ده زانم بهمهعنه وی ئه مه من گرتووم. ل
کردووه بۆم زۆر کهس پشنیاری یارمهتیش بۆ نین.
ھیچ یارمهتیهکم ئستاش تا قبووم نهکردووه و بهم

وهرنهگرتووه.
دژایهتی ئهکری دهکهی ھهست ڕادهیهک ھهتا چ پ:

خۆشی؟ دهست یان
ئهکهن  دژایهتی کهس ھهندک نهتهوێ و بتهوێ و: 
ئمه خهکی ڕزمدا، لهگهڵ ھه نایه کاره بهو وچاویان
به رامبهر ب بب دروست مرۆڤک نایبێ ئهقیان
بۆ  کاربکات سه عات ڕۆژکدا١٤  له خۆبهخشانه، و
گوی ئهکرم. ئهوه دژایهتی لهبهر گشتی. مهبه ستی
من ناکات پویست ئهناسم خۆم خۆم من نادهم
سهرم ئهکهنه ھرش زۆر ئهوانه .ھه ب لهوانه ترسم
بیستیان ڕۆژان ڕۆژک له خۆڕاگرم. ئهگه ر من بهم
یان کوردستان له بستک ئهرزه خاوهنی فارس عومه ر
له نه دژایهتی بکه ن. ئهتوانن کاته زۆر ئهو سهرمایه کی

ھیچ خاوهنی کوردستان نه له ئهوروپا

تا بوو برهودا له رۆژانه کورد نووسهرانی بۆ مهرج و ھهل رهخساندنی سه رھهدان، دوای
رهسهنی وشهی تامهزرۆی ئه وانهی ئمهش. وتی بگاته ئینتهرنت تۆڕی گهیشته ئهوه ی
چهند دراو ھهوڵ تاراوگه، گهلهکهمان له تکۆشانی دسۆزانی و ھه وڵ به بوون، کورد
بۆ نووسهران به دان دهرفهت و ئازاد بیروڕای ده ربینی زیاتر بۆ کرایهوه کوردی ماپهڕکی
و شواندراو و چهواشهکاری کردنهوه ی مژووی ساغ ڕاستییهکان و رووی خستنه سهر ده ست
بهدروستبوونی بهسهربوون. دهست و مشکا زار بوو له ساڵ چهندین که ھۆشانهش بیرو ئهو
کاروانه لهو جیھانگیرییهدا دنیای لهم توانیان واکراو نووسهران بۆ دهرگایهک ماپهڕه کان
بای و دهرهوه له و قۆزاخهیه بنه ئمهش نووسهرانی رۆشنبیران و زۆر کهم و نهکهون دوا
خۆیان رۆی زۆر تا کهم توانیان بووبن چۆن ھهر قهه مهکان بدهن. خۆیان بای

کۆبکهنهوه. خۆیان دهوری له خهککی زۆر گهیشت بهوه دواتر ببینن.
له ناکرێ بوو. نت“ ”کوردستان کوردییانهش ماپهڕه  ئهو پشهنگی بگومان
و ھهوڵ .١٩٩٩/٨/١٣ ڕۆژی  له کارکردنی تهمهنی ساه ی  ٧ مۆمی داگیرسانی
و پچان ه بسا چهندین که له یاد بکرێ ”عومهرفارس“ بهڕز ماندووبوونی
له سهرپارووه پشتی کۆمپیوتهر بهرامبهر کوردستان نت و کارکردن له شهونخونی
ره وتی بهرهوپش بردنی بۆ ئه دا والیهن. ھهوڵ کهس ھاوکاری ھیچ ب و خۆی نانی
له گهڵ دیمانهیهی ئه م زانی پویستمان به بۆیه ئه مۆدا، جیھانی له کوردی وشهی

بکهین. ئهم پرسیارانهی ئاراسته و سازبدهین
ھۆهندا – ده روش  ساسان

/۶٢٠٠٥/٨/٢٦ يكهم) ژمارە ٥١ (سای گشتی ڕۆشنبیری

بیربکهرەوه! بهکوردی بنووسه، بهکوردی بخونه، بهکوردی بدوێ، بهکوردی

نووسینی:
فایهق ڤینۆس

پهیڤ...
لهدیمانهیهکدا فارس عومهر

ئهدوێ کوردستان نت دهربارهی سایتی

ھهیه دروشمکیان گشتی به ئه وروپیهکان و ھۆهندیهکان
له ھهموو  ئهمه ببه“ ”خۆت واتا ”  be your self” ئه
بهرجهستهبووه، و داوه تهوه  رهنگی ژیانیاندا  بوارهکانی
پهروه ردهیی و سایکۆلۆژی بنهمایهکی ئهوهش بگومان
پهروهردهدا دووشت له ئهوان ھهیه، بۆنمونه ئهخالقی و
لهناو جیاواز کهسایهتی دوو ئاکامهکهی که تکهناکهن
ئهوهی دووچاری  و کۆبکاتهوه مرۆڤدا یهک جهستهی 
دهوروبهردا لهگهڵ  مامهه روویهکهوه چهند به  بکاتهوه

بکات..
و سیاسی پرۆسهی له ئاشکرا شوه یهکی به ئه مهش
له چۆن نمونه ئهوان بۆ ئهبت، بهرجهسته کۆمهیهتیاندا
و حکومهتیان لهیهک جوێکردۆتهوه، ژیانیسیاسیاندا کسا
و پهروه ردهییشدا کۆمهیهتی ژیانی له شوهش ھهمان به
ھهر ئهوان بم  باشتروایه یان کردووه، شتیان  ھهمان
خۆیه وه، جیای خانهی خستۆته مانایهکیان ھهر یان شته
چواردیوار لهناو ئاییندا خانهی  له  ئایین تر بهواتایهکی
تکهی ھهیه ، خۆی تایبهتی رۆژی و دانراوه کساکاندا
ھهروهک دهسه تی سیاسی رۆژانهیان، و ئاوی نان به ناکهن
پچهوانهی به تهواو دانراوه، خۆیدا به تایبه ت خانهی له
ئمهدا له کولتووری کۆمهیهتی پهروهدهی ھهمیشه ئمهوه ،
خوندنگا و فهرھهنگی و ئایینی ئهگرێ، لهخۆ بنه ما چهندین
ئمه  الی تر ئهوهی بهواتایهکی بهالیهک، کۆمهگاش و ماڵ و
پدراوه ئایین رگهی کۆمهیهتیکان و یاسا رسا پی به
له پدراوه رگهی خزاندا لهناو ئهوه شی ،ئهوهست دژی
رگهی ئهوهی کۆمهگا یان بۆ ھهدهگیرت، داری خوندنگا
نوه ندهشدا لهو دهکات، بهربهره کانی سایسهت پدهدات
ئادهمیزادکی و  شواوه ل سهری رۆژھهت  تاکی
دهگهڕتهوه ئهوه ش کردووه،  دروست  ل فرهکهسایهتی
سایکۆلۆژی له بنهما ته واو زانستی وشیاری نهبوونی بۆ
فهرھهنگیه  ئاۆزیه  بهو  درک که کۆمهگا  فیکریهکانی  و
پچهوانه وه به بهکوو نهیھت، و کاتهوه خاوی و بکات
بن، خۆیان ناتوانن تاکه کان ھهرگیز رۆژھهت له دهڤه ری
ئه گهر ھهرنهبت ئهبنه وه، ئایین نهفرهتی دووچاری دهنا
کۆمهگا نهفرهتی دووچاری رازیبکهن لهخۆشیان ئایین
سیاسهت، نهفرهتی به ر ئه کهونه زۆرجار یان ئهبنهوه،
و کیشهیهکردووه بهو درکیان ھند رۆژئاوا له که چی
تائهو چوون مهسهله کان بۆ  ھاسانی  و به شهفافی ھند
بوارهکانی ھهموو لهنوان تهواویان ھاوسهنگیهکی رادهیهی
نهئاوه، ھیچ  له ھیچ و دروستکردووه  خۆیان  ژیانی
ب ئهوهی ئهکهن کیساکانیش ھاتوچۆی ئهوهتا ھه موویان
سیاسهتهوه ھۆهکانی ناو به رنه کساکانیان پرنسیپهکانی
و پرنسیپ به تکهڵ پرنسیپانه ئهو ھهمان ئهوهی ب و

.. بکهن منداهکانیان پرهوهردهی بنهماکانی
ببه“ ”خۆت  دروشمی به ھناوه تهواویان باوه ڕی ئهوان 
جیاوازهوه، بیروبۆچوونکی چهند به ببه کهس یهک واتا
چهند به چهند بیروبۆچوونکی سهبارهت کهس یهک واتا
کهسایهتی یهک وهک و ھه دهگرێ ژیانی مهسهلهیه کی
کاتدا لهیهک ئهتوانیت ئمه لهکاتکدا الی ده کات، لوه باسی
لهناو کاتدا لهیهک ئهتوانیت بیت، ئایینیش و بیت سیاسیش
کهسایهتیهکی دهروه له و ھهبت کهسایهتیهکت خزانهکهتدا
له شت  ھه مان و کهسایهتیهک مزگه وتهکاند له ناو و  تر
تهنانهت ، ...ھتد رهگهزهکاندا لهنوان مامههکردنمان
سیفهتمان جۆر یهک ناتوانین کاروپیشهییماندا ژیانی له
ماڵ سوودی ده روه ی له لهناو ماڵ و و کار له ھهبت و

ببینین.. ل
به مانا بگومان دووڕوویی له دووڕوویی، ئهوه جۆرکه
فهلسهفیوزانستیهکهینهک بهمانا نهگهتیڤهسایکۆلۆژیهکهی،
و کۆمهیهتی ژیانی له ھهن  پرنسیپ  زۆر مانایهی بهو
ریگه سایکۆلۆژی کۆمهگای رۆژھهتیدا ھهن و فهرھهنگی
بن، کهسک چهند ئهبت بن، خۆیان تهنھا تاکهکان  نادهن
دهدهمهوه بۆ لک بن، ئهوهش بهوه کهسایهتیهک یان چهند
و ناوچهیه بکهن ئهو ژیانی قورسی به رھهستی ئه وهیه کهوا
خۆ بهم بکهن، ناوهنده ئهو ئاۆزیهی ھه موو ئهو به رگهی
ھهتا تاکه کانیش و کردووه ، دروستیان تاکه کان ژیانهش ئهو

°°° ناگۆڕڕت.. واقیعه ش ئهو نهبن“ ”خۆیان

ببه“ ”خۆت دروشمی
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چوارچوهی  له ــ  دۆسلدۆرف ـ بهرزنجی لوقمان
ئهحمهد رۆژنامهنووس ”بهدران نووسهر و سهردانکی
بوکردنهوهی و چاپ دهزگای بهڕوهبه ری حهبيب“
که زانی ھهلمان خرا به ديدارکی ئهمانيا، له بۆ ”ئاراس“
سهردانه ئهم بۆ ئايا که بپرسين ل سهردانهی ئهم ھۆی
من له : گوتی وهمدا له بهده سته وهيه؟ پۆژهيه کی ھيچ
سهردانه؛  لهم مهبه ستم و ئهمانيا /٨ گهيشتمه ٩  رۆژی
کينی بهنيازی کۆمپانيايهکه چهند بهسهرکردنهوه ی
گهوره و دهمانهوێ چاپخانهيهکی مۆدرن چاپخانهيهکی
و دابمهزرنين  ھه ولر شاری له ئاراس دهزگای بۆ 
کارهکانمان قهوارهی بتوانين چاپخانهيه شهوه ئهم بهھۆی
ھهتا چاپ بوی فره  شوهيهکی و بکهين  فراوانتر

بگرتهوه. ئهوروپاش

پۆژهيهمان بويه و فره له و باس تۆزک دهکرێ پ:
بۆبکهی؟

که  ئهوهيه  بهدهستمانهوهيه پۆژهیهی ئهو  به و: 
نودهوهتی رۆشنبيری  سياسی رۆژنامهيهکی کوردی
ھهولر له رۆژنامهيه ئهم سهرهکی مهبهندی دهربکهین،
و کوردستان له رۆژنامهيهکی نهتهوهيی وه ک و ده بت
کرمانجی شوازی  ھهردوو به بوده کرتهوه ئهوروپا
وعهرهبی. التينی ئهلفابی به خوارو وکرمانجی سهروو
کاربکات نهتهوه وهک ئهوهيه کورديش ئامانجمان ئيتر
وایئهوهش نيازیکردنه وهی تهلفزيۆنکی
ئاراس بهناوی ھهيه ئاسمانيمان

 .( ARAS.TV)تيڤی
ميليشياتی ھه موو ئهو سهردهمی
ميللهتيش که بکهکانه رۆژنامه
نافرۆشرن و نايانخونيته وه
چووه، بۆ نمونه ئستا بهسهر
چوار تا س رۆژنامه باشترين
دهفرۆشرت. ل ھهزاری
لهوانهيه ھهفتهنامه کان
ل ھهزارکی  دوانزه ده 
کاتکدا له  ئهمه بفرۆشرن. 
کورد مليۆن  شهش بۆ  تۆ
رۆژنامه کوردستان له
دهبت دهردهکهيت،
بيست کهم، بهالی
لهو دانهيهک ھهزار
رۆژنامانه بفرۆشرن،

دهزانين وهک پ:
پرۆژه يه جۆره  ئهم
زۆری پداويستی
بۆ بهئهنجام لهبهردهستدایه ئيماکهنيهته ئايا ئه و دهوت

نودهوهتيیه؟ کورديیه رۆژنامه ئهم گهياندنی
ئهرکهکانمان زیاتر دهکات  ئهمه و: به. ئمه دهزانين
له کورده خونهری کۆکردنهوه ی ئمه ئامانجمان بهم
کوردستان، بهشهکانی ھهموو له کوردی رۆژنامهيه کی
ئهم بۆ پالنهين ئهم داڕشتنی  سهرقای  ئستا ئمه ش
بۆ ئهوروپا، سهردانهمدا لهم دهدهم مهبهستهش ھه وڵ
بۆ ئهوهی بکهوت پسپۆر کهسانی و به رۆشنبيران چاوم

بکهين. زیاتر گهه پۆژهکه
له سۆرانی شوازی بهالتينیکردنی بيرۆکهيهکی ئستا پ:

چيیه؟ ڕاتان ئوه ئارادايه،
التينی  ئهلفابی به سۆرانيش که ئهوهدام له گهڵ من و:
باشتره تر له وی التينی ئهلفاب که ناشم بهم بنووسرێ

ودهبت ھه يه خۆی کشه ی کۆمهک ئه ويش چونکه
قورسه ئهلفاب کارکی گۆڕينی نهچت له بير ئهوهشمان
وا پۆسهيهکی ده کهيته نهخوندهوار، رهنگه ميللهتک تۆ
ئه وهدام لهگهڵ بهم ھهبت چل ساک سی به پويستی
پناوی ئهويش له بت ھهرچیيهک بگۆردرێ زیانه کهی که
عهرهب لهو کولتووره دواکهوتووهی تا رزگاربوونمانه

ببينهوه. جيا
چۆن کوردستان له  چاپهمهنیيهکان دهزگا زۆری پ:

دهبينن؟
ئيجابيه  کارکی بيروڕا  ئازادی دهزگايانه  وهک و: ئهم

نازانم. ئيجابی به دروست ئاستیکی وهک بهم
بۆ دهزگاکهمان بهرھهمهکانی باسی تۆزک دهکرێ پ:

بکهيت؟
چوار  نزيکهی ئستا تا ئاراس ده زگای له ئمه و: به
تا شاکاره جيھانيهکانهوه  له جۆری ھهمه سهد کتبی
لهمانه بهچاپ گهياندووه. نووسهرهکانی خۆمان دهگاته
شاکاری و ھمنگوای ئيرنست له شاکارهکانی بهشک
مامۆستا بهرھه مهکانی سهرجه می وهک گرنگی کوردی
زۆری و ھمن، موکريانی حوزنی حوسين و فهتاح شاکر

بيرم. نايهنهوه که ئستا تر
تر وتانی چاپهمهنيهکانی ده زگا لهگهڵ پ: پهيوهنديتان

ئاستکدايه؟ چ له
کوردی بووين  دهزگای تاکه ئاراس دهزگای و: ئمه وهک
پيشانگای  ١٨ مين ئهمساڵ بهشداری مانگی ئهپريلی له
تاکه پشانگايه له م کرد مان ”تاران“ دهوهتی نو کتبی
و  ھهزارکتب  ٢٢ گهيشته فرۆشياريمان دهزگابووين
ئمهی بۆ تر، رۆشنبيرانی و من بهڕای ئهمه له وه ش جگه
بووه ھه روهھا بوو، گرنگ ڕۆشنبيری رووداکی کورد
عهرهبه کانيش و ھهتا و فارس کورد خۆشحای مايهی
له بهشداری کوردی دهزگايه کی جاره يهکهمين بۆ که
باسی دهکات. نودهوهتيهدا شوه لهو پشانگايهکی
ھهر پشانگه که کۆتایی رۆژی له بۆبکهم: حاهتکت
کتبهکانی گهوره سهياره ی به بوو بوکردنهوه دهزگای
بهتاڵ دهستی که به دهزگابووين ئمه تاکه دهگوازتهوه
فرۆشرابوون چونکه ھهموو کتبهکانمان دهرهوه ھاتينه
زهرهرمهندبووين مادیيهوه رووی له ئمه ھهرچهنده
چونکه بووين، دخۆش زۆر مهعنهوی رووی له بهم
له بکهين کورد خونهری چاکی ھاوکاریيهکی توانيمان
وهک ھهر زۆريشمان بهشکی و کتب نرخی داشکانی
دهمانزانی چونکه کورد، به رۆشنبيرانی بهخشيوه دياری

نيیه. باش ئابوريیان باری
ھهموو بۆ  وايه دهزگايهکی ئاراس دهزگای ئايا پ:

رۆشنبيران؟

  ٢٠٠٥/٨/٢٦ يكهم) /٧ ژمارە ٥١ (سای ھونهر و ئهدهب

بۆ بلیت
جیھان سهرتاسهری

تۆریستی NEW PLANئاژانسی
عراقین کوردی ھاوتییانی کردنی خزمهت ئاماده ی ئمه

تارانهوه رگای له کوردستان

ھهفتهدا يک ماوه ی له ئران ڤیزای

Thomas-Mann Str, 24 
53111 Bonn 
Germany
Tel.: 0049 (228) 180 24 34 
Fax: 0049 (228) 180 24 38
E.Mail: info@newplan-travel.de
www.newplan-travel.de

”عمره“ €وه حهجی له٣٢٠ تاران

بۆ توریستی گشتی
جیھان سهرتاسهری

١٢٠ € ⁄كس كس پتر له س خزانى بۆ ئران ڤیزای

جیھان درامانووسانی

 Eugene Ionsco یونسکۆ یوجین ٤٦ــ

جاف مجید مه ھدی

یوجین فهره نسی ـ رۆمانی بهناوبانگی درامانووسی
باشووری له نۆڤه مبهری١٩١٢دا، مانگی له یونسکۆ
فه رهنسی بنچینهدا له دایکی بووه . له دایک رۆمانیا
به که سایدا دهبت یهک ته مهنی یونسکۆ، له دهبت.
کاتک که یونسکۆ سهفهردهکهن. ماهوه بۆ فهره نسا
خوشککی و دایکی و سایدا دهبت خۆی نۆ تهمهنی له
تهمهنی له دهکهن.  کۆچ  ئانتهر“  گوندی“شاپل  بۆ
پاشهڕۆژدا له دهبت ئهوه ئاواتی ھه میشه مندایدا
فهرهنسا له سای  سزده تهمهنی  تا قهشه،  ببته
دهست و، دهگهڕنهوه رۆمانیا بۆ پاشان دهمنته وه،
ماوهیهک پاش دهکات. رۆمانی زمانی فربوونی به
جیاده بنهوه و، خزانهکهی یهکتر له  باوکی  و دایک
له زانکۆی شاری یونسکۆ، ده بت. تووشی گرفتاری
فه رهنسی ئهدهبیاتی خوندنی به ده ست بۆخارست
زمانی له  بوانامه ش سهرکهوتوویی به و، دهکات 
کۆمهه شاعیرانه“، ”گله یی وهردهگرت. فهرهنسیدا
له ته مهنی که دهبت بهرھهمی و، یهکهمین شیعرک
کیژه سای١٩٣٦دا، له دهیاننووست. سایدا ھهژده
سای١٩٣٨دا، له دهخوازت و، فهلسهفه قوتابییه کی به
فهرهنسیدا ئهدهبیاتی له دکتۆرا پلهی تهواوکردنی بۆ
نۆبهره ی پاشان، دهکات. سهفهر پاریس شاری بۆ
بودهکاتهوه، گۆڤاری“زوریاک“دا  له  خۆی ئهدهبی
دهکات، دهستپ دووهم جیھانی شوومی شهڕی که
شاری پاریس بۆ پاشان ”مارسی“ده بت، یونسکۆ له
کار بوکراوهکاندا دهزگا له یهکک له و، دهگهڕتهوه
چهند زانین که زمان تدهگات دهھنت و، بهدهست
دهکات. ئنگیزی زمانی فربوونی به دهست کهکه به
شانۆنامهی“گۆرانی سایدا، شهش و سی تهمهنی له
له جار  یهکهمین بۆ و، تاوس“دهنووست بژی 
دهدرت. نیشان شانۆ تهختی لهسه ر سای١٩٥١دا،
و، شانۆنامهی“وانه“دهنووست  سای١٩٥١دا،  له
شانۆنامهی سھهمین دهکرت. نمایش شانۆ لهسهر
سای١٩٥١دا، ناوی“کورسییهکان“له به خۆی
ئهرک“یهککه شانۆنامهی“قوربانیهکانی دهنووست.
قسه که یونسکۆ بهناوبانگهکانی  شانۆگهرییه  له
شانۆنامه ی“کرچی کراوه. ل زۆری باسکی و
پهردهییهکانی، یهک شانۆنامه له نوێ“یهککه
دوو وڕنهی شانۆنامهی“ ئهوانه دوابهداوی
خۆڕایی“دهنووست. شانۆنامهی“پیاوکوژی کهس“و
شانۆنامهی“کهرکه شانۆنامهی یونسکۆ بهناوبانگترین
به و، ھهر سای١٩٥٩دا، بوی ده کاتهوه دهن“که له
ئهوروپا بهناوبانگهکانی شانۆ تهختهی لهسهر زوویی
باوه ڕیان توژهرهوه کان له ھهندێ دهکرت. نمایش
ھهستی رهنگدانهوه ی شانۆنامهی“کهرکهدهن“، که وایه
بهج رۆمانیا که ئه وهی پاش مهزن بت، یونسکۆی
ئاشنایانی و ھاوڕیانی له زۆر ژمارهیهکی دهھت؛
بزووتنهوهی بهرهی  ریزی  دهچنه  دهمهدا  لهو
به شانۆنامهی ئاسنین“هوه، فاشستی“قهرهوی
سهرکهوتوو سهرهتایهکی دهبته  کهرکهدهن، پزی
ناوبانگ جیھانی درامانووسکی وه ک و، یونسکۆ بۆ
یونسکۆ: به ناوبانگهکانی تری شانۆنامه دهردهکات. له

تینوویهتی“. و شانۆنامهی“برسییهتی ـ ١
دهمرت“. شانۆنامهی“پاشا ـ ٢

شانۆنامهی“تابلۆ“. ـ ٣
مریشکدا“. ھلکهی شانۆنامهی“داھاتوو له ـ ٤

کۆمهڵ“. به کوشتار شانۆنامهی“گهمه ی ـ ٥
شانۆنامهی“کهمی“. ـ ٦

شانۆنامهی“ئهوریفالم“. ـ ٧
کۆچی دوایی دهکات. له سای١٩٩٤دا، یونسکۆ یوجین

°°°

پی ئهگرم وهری مانگانه نهب که پارهیه ئهو تهنھا نیم
ھاتوینته یه کهوه به خۆی کاتی ھاوڕکانم تهواو. و ئهژیم
خهریکی  ئهوان دهب ١٨ ساڵ ١٧یان ماوهی بۆ ئهوه  ئره
و پکهوه نا چاکیان سهرمایهیهکی بوون خۆیان ژیانی
کات من کوردستان. له شتن  ھهندک  خاوهنی ئستا
باوهڕم خۆم ئهوهی بۆ کردووه تهرخان خۆم ژیانی و
باوهڕیش ھیچ. نهبوومهتهوخاوهنی ئهوه لهبهر پیهتی
دژایهتی خهکانهی و نامهوێ. ئهو ھیچ ببمهخاوهنی ناکهم
وھیچ نهخۆشن بم پیان  ئهتوانم من  نین زۆر ئهکه ن
خزمهت خۆی مای له کابرایهک ئهگینا نه ھاتوون لهدهست
تانه گوناحیان دهگات خۆبهخش و بهب بهرامبه ر دهکات
ئمایم سهدان رۆژانه ده ستخۆشی بۆ بدهن. تهشه ر  و
من بۆ ھهرئهمهشه ئه کهم وسوپاسیان دهگات بهدهست

بم. بهردهوام که

شایسته ی بابه ته کان و رازیت نووسه ران له چهند ئایا پ:
ئهمۆن؟ ھهلومهرجی

رازیم  نووسهرانه لهو من نییه شهرت من و: رازیبوونی
بهم بکات. نهتهوایهتیمان كشهی به خزمهت که
نییم دژی من ب خۆی بۆچوونی بیهوێ بیهوێ ئهوه ی
چهپ لهوپهڕی و ھهموانه ھی نت کوردستان چونکه
و چین ھهموو ئهنووسن به تدا ئهوپهڕی راست ھه تاکو

کۆمههکهمان. توژهکانی
شواندنی نابنه کوردییهکان ماپهڕه سانسۆری ب پ:
خهباتی راسته قینهی مژووی و وکولتوور زمان

کورد؟ رزگاریخوازی
چونکه  مژوو به تایبهتی لهگهتام من بگومان و: 
کهس ھه ندیک  دهبینین ئهژین سه ردهمهدا لهم خۆمان 
سهرنج به زۆر بۆیه دهکه ن لوه باسی ئاوه ژویی به
نیم ئهودا لهگهڵ بهم  ئهکه م نووسراوهکان سهیری
بهم نازان وهکو بووروژنت بابهتک بیهوێ کهسک

.ب ئیترناب ھیچ ک بنووسنووسه ر
ماپهڕه له کورد  نووسهرانی بزانم من ئهوهندهی  پ:
ئهوهنده ئهکه ن. یهکتری دژایهتی ئهوه ندهی کوردییهکاندا.

نین؟ براوهتر سۆڤنیهتی عهرهب بکهن دژایهتی
دژایهتی  نووسهران تۆدام. ئه وڕای لهگهڵ بگومان و: 
ئهزموونی له تگهیشتووم. لی من ئهوهی ئهکهن. یهکتر
ئهوه نده که خۆدهرخستنه بۆ لهگهیاند. دا چهندساه م ئهم
چونکه وانین. ھهمووشیان ئهدهنه وه. یهکتر وهمی
سهر له تهنھا بهکو نییه ناوهڕۆک لهسهر وهمهکانیان

 کهسایهتییانه.
کوردچیه؟ پهیامی بۆ دواپهیامتان پ:

له  و بن ناوهکهیان  ھه گری بهڕاستی ھیوادارم  و: 
سوپاس زۆر میللهتهکهماندابن. رهواکهی کشه خزمهتی
شهشهمین یادی له بهسهرکردنهوهتان و ھهمووتان بۆ

°°° نت. کوردستان سایادی

: ئاراس چاپه مهنی دهزگای   بهڕوه بهری

کورده رۆشنبيرانی کۆکردنه وهی  ئامانجمان

ھهر  به وايه. و ده زگايهکی کراوه دهزگای ئاراس و:
حهز دهکاته وه. بو کتب  کورديیهکه  چوار شوازه
و ئينگليزی و فارس زمانهکانی به ئمه بزانيت ده کهم
رۆشنبيرانی بۆ وه بوکردۆتهوه کتبمان  عهرهبیش
ئيتر گرنگه،  ئمهوه  بهالی کتبهکه تهنيا کورديش
بهالی ئه مه فيکری چيه ئيتجاھی و  کيه نووسهره که
نیيه سورمان ھيچ ھکی ئمه ش نیيه، گرنگ ئـمهوه
نهبت، گهلهکه مان خواستهکانی دژی که نهب ئهوه تهنيا
نووسهرک بۆ  کتبکمان واھهبووه جاری نموونه  بۆ

ناسيوه. نووسهرهکهمان ساڵ س دوای له چاپکردوه
کورد؟ پهیامی خونهرانی بۆ وتهت دوا پ:

ڕۆشنبيرانهی  لهو برا داوا که بهھهلی دهزانم و: لرهدا
وهرگانی به بکهن  ھاوکاريمان  زياتر  بکهم  دهرهوه

فيکريیهکان. و زانستی و ئهدهبی شاکاره
قههمهکانی به بشتی پويستی زياتر کوردستان ئهمۆ
دهزگای ھاوکاريیهک، جۆره ھه موو بۆ و ھهيه ئهوان

°°° کردوونهتهوه. بۆ باوهشی ئاراس

.... لهدیمانهیهکدا فارس عومهر درژەى...


