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بەمژمارەیەیگۆڤاریشیکارکە)١٦(یە،تەمەنیگۆڤارەوەرزییەکەمانچوارساڵپڕ
دەکاتەوە.ئێمەلەزستانی2٠١2دەستمانپێکردویەکەمینژمارەیئەزمونگەرییمان
ناوناژمارە)سفر(ولە25ینۆڤەمبەریئەوساڵەدابەچەندینتوێژینەوەیتۆکمەو
بەهێزهاتینەمەیدان.بەوپێیەیگۆڤاریشیکاروەرزییەوتایبەتبەلێکۆڵینەوەیە،لەم
چوارساڵەداتوێژینەوەیزۆربەهێزوپێزیلەبواریزانستەمرۆییەکاندا،کۆمەڵناسی،
دەروونناسی،پەروەردە،سیاسەت،کولتووروئەدەبوهونەروتەنانەتتوێژینەوەی
بەپێزلەبارەیسامانەسروشتییەکانیوەکوئاووپیترۆڵوسیاسەتینەوتوهتدلە

دووتوێیگۆڤاریشیکارداپێشکەشکراون.
زانکۆکانلەسەرەتایچاپیهەر ئەوەیجێگایرەزامەندیمانەئەوەیەکەقوتابیانی
ژمارەیەکدادێنوداوایدەکەنوپێماندەڵێنزۆریانسوودلیوەرگرتووەوئێستاش
وەک توێژینەوەکانیان بۆ و دەکەن گۆڤارەکە پێشووتری ژمارەکانی داوای بەردەوام
و کردووە گۆڤارەکەیان ستایشی زانکۆ مامۆستای چەندین وەریدەگرن. سەرچاوە
پێشنیازیگرنگیشیانبۆگەشەپێدانیپێشکەشکردووین.ئەمانەفیدباکیزۆرگرنگن
بۆئێمەوبۆبەردەوامیرەزامەندیئەوتوێژانەیسوودلەگۆڤاریشیکاروەردەگرن،

ئێمەتێدەکۆشینبەردەواملێکۆڵینەوەیجۆراوجۆریانپێشکەشبکەین.
سەختییەکی داعش شەڕی و ئابووری قەیرانی 2٠١٤ەوە لە دواییدا، دووساڵەی لەم
زۆریبۆدروستکردینوپێداگریمانکردلەسەرکۆڵنەدانونەوەستانوخۆشبەختانە
توانیماندرێژەبەرێگاکەبدەینوهەنگاویسەنگینبنێینلەمبوارەگرنگەداکەبواری

میدیایتایبەتمەندبەتوێژینەوەیە.
و نیوتراڵ هەناسەیەکی بە دەکەم بەوەوە شانازی گۆڤارەکە وەکسەرنووسەری من
ئافرەتانیکوردستانکە یەکێتی ئەگەرچی بەڕێوەبردووەو ئەمگۆڤارەم زانستییەوە
رێکخراوێکیسەربەپارتیدیموکراتیکوردستانە،خاوەنیئیمتیازیگۆڤارەکەیە،بەاڵم
خۆم فیکرەوە ئازادی تەواوی بە و وەرنەداوە گۆڤارەکە کاروباری لە دەستی کەس
بڕیاردەریناوەڕۆکوشێوەیگۆڤارەکەبووموبێگومانپێشنیازەزانستیوالیەقەکانی
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هاوڕێیانیپسپۆریبوارەکەملەبەرچاوگرتووە،ئەگەرپێشکەشیانکردبیت.ئاساننییە
گۆڤارێکیوابەتەنیادەربکەیت،بەاڵملەپێناویئەوەیگۆڤاریشیکاربەردەوامبێت
ونەوەستێت،بەربەستەکانتێدەپەڕێنموبەهیوایئەوەمرۆژێکژمارە١٠٠یگۆڤارەکە

پێشکەشبەخوێنەرانیهێژابکەین.
فەرموونبەوپەڕیرێزەوە،ژمارە١٦یگۆڤاریشیکاربەکۆمەڵێتوێژینەوەیبەپیزی
هاوڕێیانیتوێژەرونووسەر،پێشکەشبەئێوەدەکەینوبەهیواینچێژوسوودی

لێببینن.
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دەوڵەتی چاوەروانکراوی کوردستان و 
رۆڵ و پێگەی ئافرەت

د. ڤیان سلیمان
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-پێشەکی
-بەشییەکەم:ڕەوتەمێژووییەکەیبزاڤیرزگاریخوازیکوردوداهاتووەکەی

-دەروازە
-هەرێمیکوردستانئەزمونێکیجیاواز

-دەوڵەتیچاوەروانکراو
-بەشیدووەم:ئافرەتانیکوردستانوسەدساڵخەباتوقوربانیدان

-دەروازە
-نەهامەتیەکانیئافرەتلەسایەیبێدەوڵەتیوچاوەڕوانیەکانیلەمدەوڵەتە.

-بەهێزکردنیپێگەیئافرەتلەچوارچێوەیدەوڵەتدا.
-دەرەنجام
..........

پێشەکی
ناوەراست(کە سەدەکانی و )کۆن کوردستان مێژووی مێژوو، درێژایی بە 
هەموویان نووسراوەتەوە، رۆژهەاڵتناس گەریدەی هەندێ یا کورد نەیارانی بەدەستی
ئاماژەبەجیاوازیرادەیئازادیئافرەتیکوردستانیلەهاوڕەگەزەکانیلەنەتەوەکانی
بەرێوەبردنی لە رۆلەگرنگەکەی ئازایەتیو و دەوروبەردەدنوشاهیدیسوارچاکی
بنەماڵەوهۆزوتەنانەتئیمارەتەکانیشبووینە،بەاڵموەکودیارەئافرەتقەتهەوڵی
نەداوەباسیمافوخواستەکانیخۆیوەکئافرەتبکاتیاخودهانیئافرەتانیتر
بداتبەرهەڵستیدابیگشتیودیدیکۆمەڵگایکوردیببێتەوە.ئەمەبۆئەمهۆیانە

دەگەڕێنمەوە:
کلتوری ڕادەیەکخاوەن تا ئافرەتگرتووەو لە رێزی یەکەم:کۆمەڵگایکوردستانی
یەکسانیبووەوبواریهاوبەشیوبەشداریهەمەالیەنەیژیانیسیاسیوجڤاکیبۆی
سازدرابووە.زۆرئاماژەهەنئەمراستیەدەسەلمێننوەکمافیخاوەندارێتیئافرەتان
بۆزەویوزاروتەرشومااڵتکەتائێستاشکۆمەڵەشوێنهەنناویئافرەتیلەسەرە،
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میناپیربیب،پیرەفاتێ،زیناڤاو..تد،هەروەهائاماژەیەکیتریئەمگریمانەیەئەوەیە
کەلەزمانیکوردیدازەویهەمیشەهەڵگرینیشانەیمێیەوناویدەڤەرەکانبەگوند
وشارەوەبۆناولێنانیکچبەکاردێت.دیسانهەڵگرتنیناویدایکلەالیەنبنەماڵەوە،
وەرگرتووە،سەلمێنەری  دایکیان لە نازناوەکەیان ئێستاش تا هەن بنەماڵە زۆر کە

راستیەکانیسەرەوەن.
دووەم:هەستپێنەکردنیجیاوازیبەهۆینزمیئاستیخوێندەواریورۆشنبیری
بەشێوەیەکیگشتیوداگیرکراوەییواڵتیکوردانوبەردەوامیشەڕەکانونەهامەتی
وماڵوێرانیکەبارقورسیەگەورەکەیبەشیئافرەتانبووە،ئەودەرفەتەیبۆنەهێشتووە

کەبیرلەمافەکەسیەکانیوەکمرۆڤبکاتەوە.
سێیەم:داخراوەییونەبوونیهاتوچوولەگەڵواڵتانیترکەبووەهۆیبەئاساییزانین

وپەسەندکردنیشێوازیژیانیجڤاکیبەوڕەوتەیکەهەبووە.
رووداوەکانیسەدەیبیستەمهێدمەیەکیئەوەندەگەورەبووکەکاریگەریەکیهەمەالیەنەی
کردەسەرهزروتێفکرینیتاکیکوردستانیوچۆنیەتیتێڕوانینومامەڵەیلەگەڵ
نەتەوەهاوسێیەکانی.بەداخەوەباجیگەورەیتەسفیەحیساباتیزلهێزەکانونەتەوە
هاوسێیەکانیکوردستان،بەوێرانیوپارچەپارچەبوونیواڵتیکوردانوپێشلکردنی
مافەمرۆڤایەتیەکانیانکۆتاییهات.رۆحەسەرکێشوئازادیخوازەکەیکوردبەتایبەتی
توێژەخوێندەوارورۆشەنبیرەکەیبەرهەڵستیزولموستەمەکەبوونوداوایهەستانەوە
وشۆرشبۆدەستهێنانیمافوسەربەخۆییاندەکرد.هەرلەرۆژنامەیکوردستانەوە
بگرەتاهۆزانەکانیهۆزانڤانانیکوردهەموویلەخزمەتدۆزەڕەواووشیارکردنەوەو
بەرزکردنەوەیهەستینەتەوایەتیتاکیکوردستانیبووەولەمەدائافرەتوپیاولەیەکتر
جیانەکراونەتەوەوتەنانەتلەبزاڤیرزگاریخوازیدائافرەتوپیاوهاوبەشوهاوکاری
یەکترنلەتێکوشانوخەباتیانوهەندێجارنەکتەنهاسەرکردایەتیشۆرشبەڵکو
پاڵپشتیشۆرشەکانیناوچەکانیتردەکاتوداواییەکرێزیویەکگرتووییهێزەکانیان
پێش سیاسیەکەی ئازادییە کوردستانی ئافرەتی تر جارێکی کە ئەمەیە دەکات. لێ
ئازادیەکۆمەاڵیەتیەکەیدەخاتوکەدەرفەتپەیدادەکاتپێکەوەبۆیتێدەکۆشێت.
لەمسۆنگەیەوەلەچوارچێوەیئەمباسەداهەوڵمانداوەلەبەشییەکەمڕەوتەمێژوویی
وپەرەسەندنیبزاڤیرزگاریخوازیوداهاتووەچاوەروانکراوەکەیبیخەینەبەردیدەکەتان
ولەبەشیدووەم،کرۆکیباسەکەمانرۆلبینینیئافرەتلەالیەکولەالیەکیترەوە
کاریگەرییمەینەتوئازارەکانیبەردەوامیشەڕودڕندەییدوژمنانلەسەرئافرەتشی
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دەکرێتەوەودواترئەودەورەیکەهەمئافرەتخۆیدەبێهەوڵیبۆبداتوهەموەک
دەولەتیکوردستاندەبێزەمینەسازیلەباربۆیسازبکات،دەستنیشاندەکرێنوبە

کۆمەڵیدەرەنجامکۆتاییپێدەهێنین.

-بەشییەکەم:ڕەوتەمێژووییەکەیبزاڤیرزگاریخوازیکوردوداهاتووەکەی
تائێستارووینەداوەلەتەئریخیمیللەتا
قەڵغانیگوللەسینگیکچانبێلەهەڵمەتا

پیرەمێرد
دەروازە:

هەرێمیکوردستانکەلەبنەرەتدادەکاتەباشوریکوردستانیگەورە,بەپێیئەو
دابەشکردنەیلەرێکەوتنامەیسایکس–پیکۆکەنەخشەیبۆکێشرابووودواتربە
پێیبەرژەوەندیزلهێزەکانبەتایبەتیبریتانیا،فەرەنساورۆسیاوبارودۆخیناوچەکە،و
بەپاڵپشتیچەندینپەیماننامەوڕێککەوتنیدووالیەنەوسێالیەنەکەگرنگترینیان
سیڤەرولۆزانبوو،والتیکورداندابەشیسەرواڵتەتازەدروستکراوەکانیتورکیا،
عیراقوسوریاکرا.ئەمەسەرەتایئازارونەهامەتیەکیگەورەبووبۆهاونیشتیمانیانی
کوردستان.لەهەمانکاتدادەروازەیەکبووبۆزیاترهەستکردنوتێگەیشتنیزیاتری
بەهەردوو تاکیکورد نەتەوەیی ئاستیوشیاری بەرزبوونی نەتەوەییەکانو ئامانجە
ئاشتەواییەکەی و مرۆڤدوست ئازادیخواز، ناوەرۆکە و سیاسیەکەی فیکری رەهەندە
لە رابردوو بەدرێژاییسەدساڵی دانرا. بناغەیرۆشنبیریسەردەمیانەیکورد بەردی
سێدارەدانیسەرکردەکانیشۆرشەکانیکوردەوەبگرەتادەگاتەلەسێدارەدانیکۆمەڵی
وڕاگواستنوقڕکردنولوتکەیکارەساتەکانلەباشووریکوردستانکەخۆیلە
هۆی نەبوونە هەمووی ئەمانە بینیەوە، کیمیاباران و ئەنفال جینۆساید: پرۆسەکانی
الوازیگیانینەتەوەیی,بەڵکوبەئەندازەیگەورەییکارەساتەکانگیانیبەرەنگاریو
خۆبەدەستەوەنەدانوبەرگریوماندوونەبوونپەرەیدەسەندلەپێناوکۆتاییهێنان
بەزوڵموستەموئازادکردنیقەوارەیەکینیشتیمانلەناوچواردەوڵەتەداگیرکەرو
یەکگرتوولەسەربنەبڕکردنینەژادیکورد.بەرهەمیئەمەشراپەرینیمەزنیخەڵکی
باشووریکوردستانبوولەساڵی)١99١(ودەستپێکردنیئەزمونێکینوێلەناوچەکە

،کەئەزمونیهەرێمیکوردستانە.
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-هەرێمیکوردستان،ئەزمونێکیجیاواز:
ئەزمونیهەرێمیکوردستاندوورنەبووەلەدەستدرێژیناحەزانیکوردوپیالنگێریەکانیان
،لەهەمانکاتدادوورنەبووەلەکێشەوگیروگرفت.مێژوویمرۆڤایەتیسەلمێنەری
ئەوراستیەیەکەهەرئەزمونێکیدوایشۆرشبێکێشەوگیروگرفتنابێت،بەاڵم
ئەمەشرێگرنییەلەوەیرێگابەخۆماننەدەینکەبڵێینئەزمونیهەرێمیکوردستان
مایەیشانازیەبۆهەموودانیشتوانەکەیبێگومانئەمەشهۆکاریخۆیهەیە،کەبە
شێوەیەکیگشتیوەکبەبیرهێنانەوەیەکدەتوانینبڵێینهەرێمیکوردستانجیاوازلە
هەرقەوارەیەکیدیکەتەنراوەبەدەوربەریناحەزوپیالنگێڕلەدژیکەهەمووکات
لەهەوڵدابوونبۆشکستهێنانبەمئەزمونەو،سڵیانلەهیچرێگایەکنەکردۆتەوە
بۆناشیرینکردنوبەڵکوڕوخاندنی،سنوربەزاندنوشەریفیکریوبەالرێدابردنی
ڕایگشتیهەرێموجیهانی،تەوەریسەرەکیکاریپیالنگێڕینەتەوەبااڵدەستەکانی
دەوروبەرمانبوون،هەروەکوبۆماوەیزیاترلەدووساڵەهەرێمیکوردستانڕووبەڕووی
گەورەترینشەپۆڵیتوندرەویوداگیرکاریتیرۆریستانیداعشبۆتەوەبەشێوەیەک
کەئەوەیئەمدوژمنانەکردیانلەمێژوودامەگەرمەغۆلەکاندەرهەقبەمرۆڤایەتی
کردبێتیان،ئەمەسەرەرایقەیرانیداراییهەرێمیکوردستانکەهۆکارەسەرەکیەکەی

حکومەتەکەیبەغدایە.
شانازیەبۆهەرێمیکوردستان،کەسەرەرایئەمهەموونەهامەتیەیبەسەریداهاتووە
ئەزمونەکەیبەردەوامەولەهەوڵیبەردەوامدایەبۆئەوەیهاوشانیواڵتەپێشکەوتوەکان
بێتوچاویبڕیوەتەئاستیپێشکەوتنیواڵتانیرۆژئاوا،گرنگترینخاڵیجیاکەرەوەی
بە راکێشانیسەرنجیجیهانیانوواڵتانیرۆژئاوا بۆتەهۆی هەرێمیکوردستانکە
چاوێکیجیاوازسەیریکوردستانبکەنوئومێدیانبەسەرکەوتنیئەزموونیهەرێمی
کوردستانهەبێت،خۆیلەوەدادەبینێتەوەکەپرسیزۆربەیواڵتانیئەمناوچەیە
توندرەویمەزهەبیونەتەوەییبەتایبەتناکۆکیمەزهەبیشیعەوسونەوتوندڕەوی
نەتەوەییەبااڵدەستەکانبەرامبەربەنەتەوەودانیشتووەکانیترەکەبێگومانئەمانەش
لەگەڵئەوپێشکەوتنانەیەکناگرێتەوەکەمرۆڤایەتیلەئێستادابەخۆیەوەدەیبینێت.

هەرێمیکوردستانهەمووهەوڵێکدەداتبۆئەوەیدووربێتلەوجۆرەناکۆکیانەو
بەشێکنەبێتلەملمالنێکان،هەرێمیکوردستانودانیشتوانەکەشیهەمووخواستێکیان
ئەوەیە،کەبەئاشتەواییبژینوخاڵێکیگرنگکەپێویستەئاماژەیپێبکەینئەوەیە
کەکوردانگیانیخۆبەگەورەزانیوئەتنۆسەنتەریاننییە،بەڵکوگیانیپێکەوەژیان
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ورێزلەیەکگرتنبنەمایرۆشنبیریژیانلەالیتاکیکوردستانیپێکدەهێنن.ئەمەش
کەسناتوانێنکۆڵیلێبکاتکەسەرەڕایجیاوازینەتەوەوئاینهیچکێشەیەکیلەم

جۆرەماننەبووەونییەلەهەرێمیکوردستاندا.

-دەوڵەتێکیچاوەڕوانکراو:
ئەوپرسەیکەسەرەڕایجیاوازیبیروڕاوهەڵوێستیواڵتانلەئێستاداوئەوەیکە
هەندێکواڵتبەمەترسیبۆسەرخۆیانیدەزاننوهەندێکیشبەئاشکراویاخود
نائاشکراپشتگیریدەکەنوهەندێکواڵتیشتەنهارۆڵیچاودێردەبینن،دەوڵەتی

سەربەخۆیکوردستانەکەگرنگترینپرسیناوچەکەیە.
خۆیاندا لەگەڵ کە گۆرانکاریانەی ئەو و ڕووداوەکان و کوردستان جوگرافی پێگەی
دەیهێننوایکردووە،کوردستانجێگایباسولێتوێژینەوەبێتلەنێوەندەجیهانیەکاندا.
هەمووالیەکبەگرنگیلەکوردستانبڕواننوکوردستانچیدیکەشوێنێکیلەبیرکراوو
پشتگوێخراونەبێتکەبێگومانئەمەشجگەلەپێگەیجوگرافی،هۆکاریدیکەش

هەنکەپرسیسەربەخۆییکوردستانیانکردووەبەئەمریواقیع.
و تێکبشکێنێ تیرۆریستان توانی کورد داعش، تیرۆریستانی رووبەرووبونەوەی لە  
زیاترگرنگیخۆیپیشانیجیهانبداتوئەوەبسەلمێنێتکوردچیترگەلێکنییەلە
پەراوێزدابەڵکولەناوجەرگەیرووداوەکاندایەوتوانایگۆڕانکارییجوگرافیایسیاسی
ناوچەکەیهەیە،هەرێمیکوردستانخاوەندانیشتوانیهەمیشەییوخاکوحکومەتە
و،تواناییبەستنیپەیوەندییلەگەڵواڵتانیتریهەیە.سەقامگیریئەمنیوپێشکەوتنی
ئابوریورەخساندنیوەبەرهێنانیئابوریئەوتایبەتمەندیانەپێکدەهێننکەپێویستن
سیاسیی- فاکتەرە و پێویست بنەمای خاوەنی پێیەش بەم دەوڵەت. پێکهێنانی بۆ
واقیع زەوی سەر لە کە ئەوەیە تر فاکتەرێکی دەوڵەتەو, دامەزراندنی یاساییەکانی
دەوڵتیعیراقوسوریانەماونوئێستاعێراقلەناوئاڵۆزترینوسەخترینکاتدایەوبە
کردەییدابەشبووەبەسەرکوردوشیعەوسوننە.هەربۆیەئێستادەرفەتێکیگەورە
رەخساوەبۆکورد،کەلەرێگەیپرۆسەیریفراندۆمئەوبریارەبدات،کەسەرۆکی
هەرێمیکوردستانبەرێز»مەسعوودبارزانی«،بەراشکاوانەباسلەمرێگایەدەکات

بۆسەربەخۆییهەرێمیکوردستان.
پرۆسەیریفراندۆمجگەلەوێنایەکیدیموکراسیپاڵپشتیەکییاساییدەداتبەکوردستان
لەسەرئاستینێودەوڵەتیووەککارتێکدەبێتبەدەستیکوردەوە.لەکۆتاییدا
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دەگەینەئەوڕایەیکەسنوورەکانیسایکس–پیکۆ،دوایسەدەیەکئیترکۆنبوون
ودیاریکردنیسنوورلەمناوچەیەدابنەماینوێیدەوێت.لەسەربنەمایدادپەروەریو
خواستیدانیشتوانەکەینەکلەسەربنەمایهێزوبەزۆرپێکەوەهێشتنەوە،هەربۆیە
پێویستەیەکڕیزویەکدەنگیهەبێتلەسەرئاستیهەمووالیەنەسیاسیەکانوگشت
پێکهاتەکانیتریکوردستان,تورکمانومەسیحیویەزیدیوکاکەییو..تد.ئەرکی
سەرشانیهەموانەهەریەکەوبەپێیپسپۆریخۆیکارامەییخۆیبخاتەگەڕبۆئەوەی
ببینەخاوەندەوڵەتێککەلەڕیزیدەوڵەتەسەرکەوتوووپێشکەوتوەکانبێتەهەژمار.

بەشیدووەم:ئافرەتانیکوردستانوسەدساڵیخەباتوقوربانی:
دەروازە:

پێکدادانوشەڕەناوخۆییەکانینێوانواڵتانکاریگەریزۆرتریلەسەرمەدەنییەکانو
بەتایبەتیتوێژیئافرەتانهەیە.بێگومانشەڕوستەمیداگیرکەرانبەدرێژاییسەد
ساڵیرابردووبەشێوازیجۆراوجۆر،تەواویجومگەکانیژیانیتاکیکوردستانیئاڵۆز
وشێواندووە.ئافرەتیکوردستانیچۆنمامەڵەیلەگەڵکرد؟رۆلوکاریگەریەکانی
چبوونوئەزموونەبەدەستهاتووەکانیچگۆڕانکاریبەسەرگشتالیەنەکانیژیانیدا

هێناوەوچئازارومەینەتێکیتووشکردووە،لەمبەشەدادەخەینەروو.
یەکەم:ئافرەتورۆلیخەباتگێری:

رۆلبینینیئافرەتانیکوردستانلەبەرگریکردنلەنیشتیمانەکەیدەکرێلەمانەی
خوارەوەداکورتبکرێتەوە:

١-هێزیچەکداروەکبەرگریکارینیشتیمانەکەی.ئەمەهەندێجارنەتەنهاسنووری
بینیوەوەک رۆلیان بەڵکو،وەکسەرکردەیشۆرشەکانیش بەزاندووە بوونی بەشدار

قەدەمخێریفەیلیوکچەنەغدەییو..تد.
2-هێزیپشتیوانوهاوکار:زۆرنئەوئافرەتانەیکەئەرکیپەرستیاری،چێشتلێنەری
،کۆکردنەوەیپیتاکوخزمەتیپێشمەرگەیاندەکرد.زۆرجارهاوسەروبابوبراو
کورەکانیئەمئافرەتانەشپێشمەرگەبووینەوئەرکیبەرێوەبردنیماڵەوەشیانلە

ئەستۆبوو.
٣-هێزیتەتەریوچاودێریدوژمنوهێنانوبردنیزانیارینێوانشانەنهێنیەکانیناو
شاروشاخ.ئافرەتانیکوردستاندەوریبااڵیانلەوەداهەبووەوبوێریبێوێنەیان
رژێم زیندانەکانی ئەشکەنجەی ژێر لە ئافرەت دەیان بە خەباتەشدا لەم و نواندووە
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گیانیانبەختکردووەیانلەسێدارەدراونوەکقومریزاخۆییودایەگولەو..تد،
کەلەیالقاسمسیمبۆلیئەمشێوازەخەباتەیئافرەتانەیە.

٤-هێزیهاندەروجۆشدەرەوەیخەباتینەتەوایەتی:زۆرنژمارەیئەوئافرەتانەیکە
بەشێوازیجۆراجۆرلەناوشاروگوندەکاندەوریبااڵیانلەبەرزکردنەوەیهەستی
نەتەوایەتیوباڵوکردنەوەیئەدەبیاتیشۆرەشگێریداهەبووەلەناوتوێژەجیاوازەکان
خەیاڵی ئیلهامبەخشی و هەوێن بۆتە جاریش هەندێ ئافرەتان. و الوان بەتایبەتی
شاعیرەئافرەتەکانوبەهەستودیدیئافرەتانەیانچوونەتەقۆاڵییروحەسەرکێش
وئازادیخوازەکەیتاکیکوردوژیانیپڕمەینەتیانوێناکردووە.هەروەهادورستبوونی
کۆمەڵەورێکخراوەکانیئافرەتانهەولێکبوونلەمراستایەداکەیەکێتیئافرەتانی
کوردستانلەمرێچکەیەداپێشەنگێتینواندووەوئەندامانیمێژوویەکیپڕسەروەریان

تۆمارکردووە.

دووەم:ئافرەتوەکهاواڵتیمەدەنی:
سەپاندنیهێزوپاراستنیهاوکێشەیبەرژەوەندیبااڵیواڵتەسوودمەندەدوورو
یەکەکانی لەدوا یەک پاوانخوازەکەیحکومەتە نزیکەکانیشەڕوسیاسەتەشۆفێنیە
عێراق،ئەنجامەکەیرووکردنەوەیکارەساتدوایکارەساتلەکوردستانیانبوو.ئەم
لەم مەدەنیان و دانعەمر منداڵ، ، ئافرەت بەسەر رەنگدانەوەی چەندین کارەساتانە
هێزی پاشگەزبوونەوەی و ترساندن بۆ چەکێک وەکو لەالیەک هەبووە. نیشتیمانەدا
پێشمەرگەبەکارهێنراونولەالیەکیتربۆسڕینەوەییەکجارەکینەتەوەیکوردو
نەهێشتنیناویکوردستان.بێگومانلەمەشداپشکیشێرینەهامەتیەکانیجەنگبەشی

ئافرەتەوەکدەستبەسەروسەروەتیجەنگ.

نەهامەتیەکانیئافرەتیکوردلەسایەیشەڕیبێدەوڵەتی:
بەپێیگەورەییپانتاییکاریگەرییەکانیشەڕلەسەرژیانیکۆمەاڵیەتی،ئابووری،
رۆشنبیریوخێزانی،هاواڵتییەمەدەنییەکانیکوردستانوبەتایبەتئافرەت،ئازارو

نەهامەتیزۆریچەشتکەلەمانەیخوارەوەداکورتیدەکەین:
١-ئاوارەییودەربەدەری

2-تێکچوونیشیرازەیخێزانوباڵوەبوونیئەندامەکانی
٣-گۆرینیکەسایەتی
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٤-دەستدرێژیسێکسی
5-چاوەڕوانیوبێچارەنووسی

٦-دووبارەبەردەوامیدانبەژیانیرۆژانە.

١-ئاوارەییودەربەدەری:
لەدەستدانیژیانیئاساییوخانوووسەروەتوسامانلەچاوتروکانێکداهێدمەیەکی
زۆرناخۆشەچبگاتئەوەیکەلەالیەندوژمنێکیدڕندەوهاوکاتبێتبەکوشتنو

زیندانیکردنوئیجبارکردنتبەژیانلەئۆردۆگایەکیزۆرەملێ.
»چبکەینبانێنمەژیتوتیاوالیلۆنن،چەندجارانبابهێتندەنگێوشێنێووڕینێ
دهێت،بیرامەلدەنگێتەیاراندهێتەڤە.ئەززۆردترسمخۆدلحێفێدپێچم،ناخەڤم

ئەگەربنڤم،ترسادادخەڤرادچم...«.
2-تێکچوونیشیرازەیخێزانوباڵوەبوونیئەندامەکانی:

»ئەزالدەشتێشولدکەم،مێرێدحەبسوزیندانێنعەرەباندا،تودبێیزارۆکێن
منلهیڤیاداپیراخۆیاپیرلمالخۆنەسۆژن؟«

»کوڕومێر،بابوبرا،کەسوکارێنمنهەمیچوونمادلێمنبچیێخۆشبیت،
خەلکی...«.

٣-گۆرینیکەسایەتی:
»ئەزلجهێبلنددترسم،دەمێتشتەکژعەسمانیدهێتەخوارێبیرامنلبرایێت

مندهێتەڤەدەمێژفرۆکێبەردایەخوارێ«.
٤-دەستدرێژیسێکسی:

»بەعسیاچلکچێنمەکرینە؟؟...«.
5-چاوەڕوانیوبێچارەنووسی:

دلێوێزۆربکوڕێوێخۆشبوو.بدیتناویهەمیکۆچوکۆچبەریوراگواستن
وهەژارینەدمان....دەمێکورێئەسمایێژخانیدئیننەدەربپێخواسیبدویف
کوڕآخۆبغاروبەزدچووودڤیاژدەستێمغاویرابینتەدەرودگریتسەربازەک
قوینتاخەکاتفەنگێلستوکراوێددەتوکوڕیژیدگەلکاروانێبارزانیادبەن.نۆکە
تەواوتێکچوویەوبتنێدگەلدیتناهەرکەسەکیدزانیتبێژیت:»محەمەدەمیندا

وتوهاتی«.
گوتم:»ئێستاچیبەبووکەچاوەڕوانەکەتبڵێم«.بەئەهوەنیوەاڵمیدامەوە«تەنیا
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پێیبڵێبمبۆرێت.نەمتوانیپێیبسەلمێنمکەچەندەمخۆشدەویست«.هەناسەی
نەما.

٦-دووبارەبەردەوامیدانبەژیانیرۆژانە:
»ئەزشەرمێدکەمدگەلخەلکیباخڤم،نەکوعالەمبێژیتمائەڤژنەچدبێژیت؟«.
ردلۆڤانیا بە چوو )کیمیاباران( دەرمانی کاریگەریا گرانیا ژبەر عەلی هاوژین کچامن
لدوماهیێ ومر. بوو ژدایک نەدورستی ب ئێک ، ژیا رۆژا ١٨ من زارۆکێ ، خودێ
مالبچووێکێمندکتۆرائینادەر.ئەزوهەڤژینوهەر٨زارۆکێنخۆهەرۆیێلدکتۆرا.
تنێتشتێدلێمنپێخۆشئەوبوودەمێمنگوتیەتاوانبارێنبەعسیان:»دێبخۆن

ئەوقەفەساهوونتێدائەنجامێبێگونەهیازارۆکێنکوردانە«.
ئەمانەیسەرەوەتەنهانموونەیەکیزۆربچووکیئەومەینەتیانەیئافرەتانیکوردستانە
لەزمانیخۆیان.ئافرەتەبارزانیوئەنفالیەکانئەرکیدابینکردنیبژێویخێزانیان
لەئەستۆگرتبوولەئۆردوگایزۆرەملێولەژێرڕەحمیدابونەریتیدواکەوتوی
کومەڵگادابوون،ئەمەلەکاتێکداکەچوونەدەرەوەیئافرەتلەماڵەوەبۆکارکردن
وپەیداکردنیبژێویژیانلەناوکۆمەڵگەیکوردستانیداناپەسەندبوو،نەهامەتی
ئافرەتهەرئەوەندەنەبووبەڵکوئەگەرچوبایەتەدەرەوەشبۆکارکردنلەبەرباری
خراپیئابوریدەستکەوتنیکارئاساننەبوو.بەردەوامرەشپۆشوفرمێسکلەچاو
کاریگەری بڵێین بەواتایەکیتر یاخود زانین بەکەم وخۆ تواناکانی بە بڕوانەبوون ،
ئەوەتا بەردەوامن. نەهامەتیەکان کۆمەاڵیەتیەکانی و وکەسایەتی فیکری و دەروونی
ئێزدیەکانیگرتەوەبەدەستی ئافرەتەکوردە تر ناوێکی لەژێربەرگو جارێکیتر
مرۆڤکوژوتاریکپەرستەکانیداعشکەویژدانیمرۆڤایەتیهەژاندبەمپێیەشبۆمان

دەردەکەوێتکەئافرەتانیکوردستانقوربانیبێدەوڵەتیبوونن.
-بەهێزکردنیپێگەیئافرەتلەچوارچێوەیدەوڵەتیکوردستاندا:

ئەونەهامەتیانەیکەئافرەتیکوردبەدرێژاییمێژووبەهۆیکوردبوونیەوەبەسەریدا
هاتووەوئەورۆڵەیکەبینیویەتیدیسانوەکتاکێکینەتەوەبۆبەدەستهێنانی
یاخودوەکپشتیوانوهاندەریپێشمەرگە،ئەوا نەتەوەییوەکپێشمەرگە رزگاری
پێویستەلەمقۆناغەشداپیاویکۆمەڵگەپشتیوانوهاریکاریئافرەتبێتبۆئەوەی

ئەقڵیئافرەتبەشداریپرۆسەیبنیاتنانیدەوڵەتبێت.
بەشدارییچاالکانەیئافرەتانلەبواریسیاسیدەبێتەمایەیبەمەدەنیکردنیکۆمەڵگەو
کەمکردنەوەیهزریتوندوتیژی.ئەمەشلەبەرتایبەتمەندیەسایکۆلۆجیوهزریەکانی
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ئافرەتە.بەوپێیەلەمقۆناغەدالەهەمووکاتێکزیاترکۆمەڵگەیکوردستانیپێویستیبە
بەشداریئەقڵیئافرەتهەیەلەپرۆسەیسیاسیودرووستکردنیبریاروجێبەجێکردنی
بریاردا،بۆیەلەکاتێکداکەپرسیسەربەخۆییکوردستانهاتۆتەبەرباسئافرەتی
کوردیشخواستوویستیتایبەتبەخۆیهەیەلەپاڵخواستەنەتەوەییەکانیکە
ئەویشخۆیدەبینێتەوەلەچاوەروانیەکانیئافرەتیکوردبۆدەوڵەتێککەبەتەواوی

مافەکانیهاواڵتیبونیبەتەواویبۆمسۆگەربکات.
پرۆسەیدروستکردنیدەوڵەتدوایملمالنێیسیاسی,پرۆسەیەکیسیاسیەودەکرێت
دووبارەدابەشکردنەوەیهێزودامەزراندنیشێوازینوێیدەسەاڵتیسیاسیبەرهەم
لێرەداپرسیارێکدێتە بێنێت؛بۆیەوەکدەرفەتێکەبۆبەشداریکارایئافرەت,
گۆرێتاچەندئافرەتدەتوانێتتێکەڵبەوسیستەمەسیاسیەبێتلەکاتێکداپرۆسەی
ئافرەت بەرژەوەندی کردنی مسۆگەر لێرەدا دادەرێژێ. دەولەت چوارچێوەی سیاسی
گرنگەئەگەربمانەوێتدەوڵەتەکەدەوڵەتێکبێتکاربۆئافرەتبکات،هەندیکجار
پرۆسەیسیاسیدەرفەتیناوازەدەرەخسێنێتبەشێوەیبنەرەتیکەرەنگدانەوەی

دەبێتلەسەربەشداریئافرەت.
ئەوەیبەدیدەکرێتلەزۆربەیواڵتانئافرەتبێبەشدەکرێنلەگفتوگۆسیاسیەکان
بۆچارەسەرکردنیملمالنێسیاسیەکانکەئەمەشپێچەوانەیبریاریژمارە)١٣25( 
ئەنجومەنیئاسایشینەتەوەیەکگرتوەکانەکەداوایزیادکردنیرۆڵیئافرەتدەکاتلەو
بریارانەیکەدەدرێتسەبارەتبەملمالنێکانوبەرقەرارکردنیئاشتیوهاندانیوالتانی
ئەندامبۆدەستەبەرکردنیچاالکانەیئافرەتلەهەمووبوارەکانیبریاردانینێوخۆیی
وهەرێمایەتیونێودەوڵەتیبەگرتنەبەریمیکانیزمیپێویستبۆیەکالیکردنەوەی
و ناکۆکی دوای لە بۆسروشتیسیاسیەت دەگەرێتەوە ئەمەش هۆکاری ملمالنێکان،

ملمالنێیسیاسی...
بێگومانلەئێستاداچەندینهەنگاومانبریوەوچەندینقۆناغچوینەتەپێش.ئافرەتانی
کوردستانلەهەمووبوارەکاندابەرەوپێشکەوتندەچنوجێدەستیخۆیاندەردەخەن
ئەمەشبەهەوڵوکۆششیهەمووالیەکلەرێکخراوەکانیکۆمەڵیمەدەنیوچاالکانی

بواریئافرەتودامودەزگاکانیحکومیەکانودەسەاڵتەجیاوازەکانیبریاردانە.
لە بەهەنگاو بەرەودیاریکردنیچارەنوسیواڵتوهەنگاو لەمکاتەداکە بۆیە هەر
ئافرەتانکار نزیکدەبینەوەگرنگەکە دامەزراندنیدەوڵەتیسەربەخۆیکوردستان
بۆنەهێشتنیهەمووئەوبەربەستەئابووری،کۆمەاڵیەتیورۆشنبیرییەبکەنکەرێگری



رهم 1621
چوا

ی
ساڵ

لەسوودوەرگرتنیئافرەتانلەهەلەتازەپێشهاتەکاندەکەنبۆداواکردنیمافەکانیان
وبەشداربوونیانلەپرۆسەیسیاسیواڵت.درووستکردنیقەوارەیسیاسیسەربەخۆ
واڵت جومگەکانی سەرجەم لە ڕیشەیی گۆرانێکی هۆی دەبێتە دەوڵەت شێوەی لە
و کوردیە دەوڵەتی لە مەبەستمان کە ئێمەوە باسەکەی بە پەیوەستە ئەوەی ، دا
جیابونەوەیەتیلەدەوڵەتیعێراقبریتیەلە؛دروستبوونیقەوارەیەکیسیاسینوێکە
دەوڵەتیسەربەخۆیکوردستانەکەلێرەداشێوازێکیحوکمرانینوێوبەدنیابینیەکی
جیاوازوئەزمونێکیجیاوازلەواڵتانیدیکەدێتەکایەوەبۆیەهەرلەسەرەتاوەئەم
پرۆسەیەپێویستیبەدووبارەبیرکردنەوەهەیەلەچۆنیەتیهاوسەنگکردنیجۆری
ملمالنێی دوای لە دەولەت بونیاتی سیاسەتی لە جێندەری جیاوازی و کۆمەالیەتی
سیاسی.وەکخاڵێکیسەرەتایشپێویستەبریاربەدەستانیسیاسیلەوەتێبگەن
کەنایەکسانیلەجۆریکۆمەاڵتیدادەستکردێکیکۆمەاڵیەتیوسیاسیەوپێویستە
شیکاریجۆریکۆمەاڵیەتیبکەنبەبەشێکیتەواوکارلەشیکردنەوەیسیاسیەکەیان
جۆری بنەمای لەسەر خوارەوە گۆڕانکارییەکانی بۆ لەبار زەمینەیەکی ؛  بۆئەوەی

کۆمەاڵیەتیلەپەیکەرەیدەوڵەتسازبکرێت.
١-چاکسازیوهەمواریسیستەمییاسایی:

پێویستەلەسەرمانبەهەمووتوانایەکمانکاربکەینبۆئەوەیبونیادنانیدەوڵەتی
کوردیلەسەربنەمایمافەکانیمرۆڤبێ،بەبێجیاوازیڕەگەزییاخودهەرجیاوازیەکی
دیکەمرۆڤلەسەروویهەمووشتێکەوەبێت،ئەوەشبەنوسینەوەیدەستورێکی
تایبەتبەدەوڵەتیکوردستانلەچوارچێوەیدەستورەکەشداپێناسەیەکیسەردەمیانە
بۆباریکەسێتیبکرێتوسەرجەمئەوبرگەومادانەیکەپەیوەستنبەمافیمرۆڤ
هیچجیاوازیەکیڕەگەزیلەخۆنەگرێتبەڵکوبەچاوێکییەکسانوبەیەکپێوەرلە
مرۆڤبڕوانێت.سەرچاوەکانیدەستورهەرچیەکبندەبێلەگەڵجاڕنامەیجیهانیبۆ
مافەکانیمرۆڤورێککەوتنامەنێودەولەتیەکانیەکبگرنەوەولەکاتیبوونیجیاوازی
،ئەوانەینێودەوڵەتیبااڵدەستوبنەمابن.ئەمەشسەرەکیترینخاڵەوپێویستە
کاریلەسەربکرێتبۆبەدەستهێنانیدەستورێککەدەروازەیەکبێتبۆبونیادنانی
دەوڵەتێکیمەدەنی،کاربکرێتبۆئەوەیلەسەرجەمدەسەاڵتەکانیجێبەجێکردنو

یاسادانانکۆمەڵگەیەکیپێشکەوتومانهەبێت
2-چاکسازیلەسیستەمومیکانیزمیدەستپێڕاگەیشتنیئاسانبەدادپەروەریو

رۆلبینینلەناویدا:
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لەناوسیستەمیدادوەریلەهەمووئاستەکاندائافرەتبوونیهەبێتویەکسانیهەبێت
تاکێکی هەموو تریشەوە ولەالیەکی بێت بەدەست کۆمەاڵیەتی هاوسەنگی ئەوەی بۆ
ئافرەتبەئاسانیبتوانێبگاتەیاسا.بێگومانئەمەشژینگەیەکیلەباروئامادەسازی

پێشوەختیپێویستە.
٣-چاکسازیلەسیستەمیئاسایشوناوخۆ:

لێرەشلەسەربنەمایجۆریکۆمەاڵیەتیجیاکاریئەرینیبەسوودیئافرەتانئەنجام
بدرێتورێژەیانلەمسیستەمەداهاوسەنگبکرێت.

٤-پاڵپشتیمادیومەعنەویدامەزراوەکانیئافرەتان:
هاوکاریمادیومەعنەویهەمووئەودامەزراوە،رێکخراووسەنتەرانەبکرێتکەکاربۆ

باڵوکردنەوەیکلتۆرییەکسانی,شیاندنیهزریوجەستەییئافرەتدەکەن.

دەرەنجام:
هاتۆتە بەرچاو وەرچەرخانێکی دا دوایی ساڵەی چەند لەم دڵخۆشیە جێگای ئەوەی
ئاراوەلەبواریمافیمرۆڤبەگشتیومافیئافرەتبەتایبەتیئەمەشلەئەنجامی
کاریدەزگافەرمیەکانورێکخراوەکانیئافرەتانوچاالکوانانیبواریمافەکانیئافرەت
،بەاڵمهەنگاویزۆرمانلەپێشەوچاوەڕوانیگەورەمانلەدەوڵەتیکوردستانە،
چونکەبەدەوڵەتیخۆمانیدەزانینولەنەهامەتیوقوربانیدانلەورێگایەدالەگەڵ
پیاودایەکسانبوینئەمەلەکاتێکدائەگەرئەرکیسەرشانیئافرەتقورسترنەبووبێت
هەروەکلەبەشەکانیئەمباسەدائاماژەمانبۆکرد,لێرەدائەوەیپێویستەبوترێت،
ئەرکیسەرشانیئافرەتەلەمقۆناغەهەستیارەداپشتبەخۆیببەستێتوهۆشیار
بۆ ، بگات مافەکانی بە دەتوانێت میکانیزمێک چی وبە پێویستە چی لەوەی بێت
ئەممەبەستەشئێمەیئافرەتئێستاپێویستیمانبەفیدراسیونێکەکەداواکاریەکانی
مافەکانمان. بەدەستهێنانی بۆ بخەینەگەڕ هێزێکمان هەموو و بکەین گەاڵڵە ئافرەت
بەمافێکیرەوایخۆماندەزانینکەلەسەرئاستیدەوڵەتهەنگاوەکانیخوارەوەبە

کردەییبکرێن.
ئافرەتیکوردوەکتاکێکیئەمنەتەوەیەچاویبڕیوەتەبەدەوڵەتبونیواڵتەکەیلە
لەچوارچێوەی مافەکانیەتی بەدیهێنانی لە ئافرەتچاوی تاکێکی کاتداوەک هەمان

دەوڵەتیکوردستاندا.
دەوڵەتێککۆتاییبەزوڵموستەموتوندوتیژیلەسەربنەمایجۆریکۆمەاڵیەتی
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بهێنێتکەبەدرێژاییمێژووبەناونیشانیجیاوازلەچوارچێوەیخێزانوکۆمەڵگەدا
دەرهەقبەئافرەتکراوە.

رەخساندنیهەلومەرجیلەباربۆهەڵکەوتنیدەرفەتییەکسانلەگۆڕەپانەجیاوازەکاندا
،دەرگاکانوااڵبنلەبەردەمئافرەتبۆپیشاندانیتواناکانیودەرخستنیکارامەیی.
ئەنجامدانیجیاکاریئەرێنیلەسەرجەمسێکتەرەکانیژیانیئیداریوسیاسیدا.
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یانەی سەرکەوتنی کوردان و ڕۆڵی
لە بواری سیاسی و ڕووناکبیری کوردیدا 

١٩٣٠ – ١٩٦٤

   ئەحمەد باوەڕ
زانکۆی گەرمیان – کۆلێژی پەروەرد
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پەیڤێکیبەرایی:
بەماوەیەکیزۆرکەمپێشبەرپابوونیجەنگییەکەمیجیهانیودوایجەنگ،ڕۆژ
بەڕۆژچاالکیوکاریڕێکخراوەییلەناوەوەیعێراقودەرەوەیدادەستیبەپێکهێنان
وچاالکیخۆیکردبووبەتایبەتیلەالیەنزۆرێکلەوبەرپرسوکەسایەتیەسیاسی
عوسمانیدا دەوڵەتی باری و کار لە پێشتر کە کوردەوە و عێراق سەربازییانەی و
هەردوو کایەوەی هاتنە لەوانە عێراق واڵتی گەڕابوونەوە دواتر و بوون کاربەدەست
ڕێکخراوینهێنی:کۆمەڵەیپاسەوانیسەربەخۆ:)جمعیەحرساالستقالل(،کۆمەڵەی
پەیمان:)جمعیەالعهد(وئەوانەشیکەدواترلەزۆربەیشاروناوچەکانیداوهەریەکە
وبۆمەستێکبەپێیپەیڕەویناوخۆیانسەرچاوەیاندەگرتولقیتایبەتبەخۆیان
کردەوە.
شاری و  کوردستان باشوری نشینەکانی کورد لەناوچە چ ئەوانەش بەشانی شان
لەشارێکیوەک نموونە بۆ و بوەوە دووبارە هەڵوێست هەمان وردە وردە بەغداشدا
– زانستی دا:)کۆمەڵەی )١92٦ نیسانی )2ی لە بەتایبەتی ئەودەمانەداو سلێمانی
الجمعیەالمعرفیە(ولەپاییزیهەمانساڵیشدابەسەرۆکایەتیئیسماعیلحەقیشاوەیس
بەاڵم هات. پێک الزردشتیە( الجمعیە – زەردەشتی )کۆمەڵەی :)١9٧٦ -١٨9٦(
وەک لەشارێکی تر... لقی ڕێکخراوو چەندین کردنەوەی سەرەڕای دواتر سااڵنی بۆ
نادی  – کوردان سەرکەوتنی ڕێکخراوی:)یانەی یان کۆمەڵە پایتەختیشدا بەغدای
االرتقاءالکردی(بەشێوازێکهاتەکایەوە.کەوەکناوەندێکیڕووناکبیریی،کۆمەاڵیەتی
بەرێپێدانی  و ڕابووردوودا بیستەمی سەدەی سییەکانی لەسەرەتای زانستی. و
وەزارەتیناوخۆیعێراقلەسەردەمیپاشایەتیئەوکاتەدابارەگایخۆیکردەوەکە
بەیەکێکلەوهەنگاوەگرنگوزیندووانەیڕووناکبیرانودەستەیدەستەبژێر)نخبە(
یڕووناکبیرییکوردیدادەنرێتکەلەگەڵیداتوانیبێتیکۆمەڵێککەسایەتیدیار
وپیاویکۆمەڵوخوێندکاریپەیمانگاوزانکۆیئەودەمانەیکوردلەوشارەولە
لەدەوریچاالکییەکانیخۆیکۆکردبێـتەوە،  باشووریکوردستاندا تری ناوچەکانی
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هاوکاتبەسەریەکەوەهەوڵەکانیشیلەوەداگیرساوەتەوەوسەرچاوەیگرتووە،کەدواتر
ئومێدیگەورەتروباریکۆمەڵگەیکوردەوارییتاڕادەیەکبەئاقارێکیباشترولەبار
تردابەرێت.تەنانەتلەمهەلومەرجەداوبەشێک:))لەخوێندەوارانوپیاوەکوردەکانی
چەرخیعوسمانی،بڕوایانوابووکەچەکهەڵگرتنبۆسەندنیمافینەتەوەیکورد،
ڕێگەیەکیدڕکاویوسەختوبێئامانجەوبەڵکوزیانبەخشەوبەالیئەوانەوەنەتەوەی
کوردتائەمڕۆواتە)ساڵی١9٣٠(تابەگوێینقومیزەریاینەزانینە،ناتوانێتبەوکارە
چەکدارییەهەڵسێتلەبەرئەوەپێویستەبەرلەچەکهەڵگرتننەتەوەیکوردخوو
بداتەزانینوزانستوباڵوکردنەوەیخوێندەواریی((.هەرچەندەتائەودەمانەوسااڵنی
دواتریشلەبەشیباشووریکوردستان)عێراق(دا،چرایکوردایەتیوبزووتنەوەی
ناسراویوەکشێخمەحموودی بەڕێبەرایەتیکەسایەتیەکی ڕزگاریخوازیگەلیکورد
حەفیدیمەلیکیکوردستان)١٨٨2–١95٦(لەخۆئامادەکردنوڕێکخستنەوەی
هێرشکردنێکیتازەوسەنگەرگرتنێکینوێتریدابووە،دژبەحکومەتیعێراقیپاشایەتی
وفەرمانڕەوایانیبەریتانیالەمواڵتەدا.سەبارەتبەناڕەزاییوداواکاریەکانیگەلیکورد
وپێکهێنانیسیستەمودەسەاڵتێک،کەهەمووویستوتایبەتمەندیەکانیکۆمەاڵنی
خەڵکیکوردستانبهێنێـتەدی.بەتایبەتیلەوهەلومەرجوسەروبەندەبەدواوە،کە
بەدام دژ دا، سلێمانی شاری سەرای دەرگای لەبەر )١9٣٠ ئەیلولی )٦ی ڕاپەڕینی
عێراق لە بەریتانیا فەرمانڕەوایانی و پاشایەتی دەسەاڵتی دەزگاسەرکوتکەرەکانی و
لە لەدەرئەنجامیداژمارەیەکیزۆر هاتەکایەوەووەکئەوەی وباشووریکوردستاندا
بوونەقووربانی. و بریندار تیایدا ئەودەمانەیکوردستانوشاریسلێمانی خەڵکی
پاشانئەوهێرشوهەڵمەتەگەورەیەیشێخمەحموودیحەفیدیبەدواداهات،کە
تیایداتوانیلەبەشیڕۆژهەاڵتیکوردستانولەگوندی)پیران(ەوەبۆجارێکیدی
سنوورببەزێنێتەوەوبێتەوەباشووریکوردستانەوەهاوکاتلە:)5ینیسانی١9٣(داو
لەدەرئەنجامیبەرپابوونی)شەڕیئاوباریک(یبەناوبانگدا،کەلەناوچەیبناریگلی
گەرمیانوبەهاوکاریوپشتگیریەکیتەواویگەورەیهێزیسوارەوهۆزوخێڵەکانی
ئاسمانی هێزی بە بەرانبەر توانیان گەرمیان، ناوچەی دانیشتوانی بەتایبەتی کورد،
بهێننەوە ئەوە دی جارێکی بۆ و بجەنگن عێراقی  سوپای و بەریتانی پاشایەتی
یادینەیارانوداگیرکەرانیواڵتیکوردستانەوە،کەئەمگەلەبەبەردەوامیلەسەر
شەهادەتی ئامادەیە پێناوەشدا لەو هەر و دەبێت بەردەوام خۆی داواکارییەڕەواکانی

گەورەوقوربانیگەورەتروزیاتریبۆبدات.
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وەک یش. کوردان( سەرکەوتنی )یانەی ڕێکخراوی  بڵێین یاخود کۆمەڵە      
هەرچەندە کۆمەاڵیەتی( - )ڕووناکبیریی ناوەندێکی  وەک کرا. بۆ ئاماژەی پێشتر
بەکردنەوەی ڕێ ئەوکاتەوە پاشایەتی عێراقی ناوخۆی وەزارەتی و دەسەاڵت لەالیەن
بارەگایسەرەکیوچاالکیەکانیدرابوو،هاوکاتپەرلەمانتاروکەسایەتیەکیناسراوی
ماڵەکەی تەنانەت  باڵەکی)١٨٨5–١95٨( جیاووک مەعرووف وەک ئەودەمانەی
خۆیشیبۆماوەی)١٣(سیازدەساڵیتەواوبۆبکاتەبارەگایسەرەکی.ئەمەشبۆ
خۆیدەروازەیەکیکراوەیگرنگوڕۆشنبووە،کەتاڕادەیەکیدیاروبەرچاو،بەڕووی
چاالکیولێکدینزیکبوونەوەیژمارەیەکیزۆرلەخەڵکیناوداروڕووناکبیروکاسبکار
وقوتابیئەوکاتەیکوردستانوبەتایبەتیئەوانەیانکەلەشاریبەغداددەژیانو
دەیانخوێندکرابووەوە،واتەبەسەریەکەوەئەمکۆمەڵەوڕێکخراوەیکوردانوکۆمەڵی
کوردەوارییبووبووەمەکۆیپێکەوەبەستنوگردبوونەوەیانلەئاواناوەندێکدا،کە
ئومێدیئەوەیلـێبکرێت،بەوەیلەدواڕۆژداولەهەموو:))لیواوقەزاوناحیەکانی

باشووریکوردستاندالقیخۆیبکاتەوە((.
سەرەتای لە هەر ئەوەی لەبەر  کوردان سەرکەوتنی یانەی دی بەواتایەکی    
دامەزراندنییەوەقۆرتوکۆسپێکیگەورەیلەڕوویدارایییەوەهاتۆتەپێش،بۆیەبە
تەواوینەیانتوانیووەوەکپێویست،ئەوهەنگاوەیان،جێبەجێبکەنولەهەمانکاتدا
وبەڕادەیەکیزۆرپشتیبەوکۆمەکویارمەتیودەستگرۆییانەبەستووە.کەلەالیەن
ئەوکاتەی ڕۆیشتووەکانی دەست دەوڵەمەندو کوردە و کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی
شاریبەغدایسااڵنیسیەکانوچلەکانءپەنجاکانیسەدەیبیستەمیڕابردووەوە
بۆدەستەبەرببێت.بەجۆرێکوردەکاریەکانیئەمانەوالیەنەجۆربەجۆرەکانیتری
ڕەنگ لێکۆڵینەوەیەماندا و نووسین ئەم چێوەی چوار لە زیاتر  سەرکەوتن یانەی
یانەیسەرکەوتنیکوردانوەک تاڕادەیەکیباشسەرچاوەدەگرێت،کە دەداتەوەو
سەرکەوتن(( یانەی ))یادگاری بەناوی: خۆیدا ڕووناکبیرییەکانی لەچاالکیە  یەکێک
واتە)باربو(ەوەولەچوارچێوەی)9٦(یالپەڕەیمامناوەندیدابەچاپیگەیاندوەو
زۆر مێژوویی نرخێکی خۆی بۆ کە کردۆتەوە، باڵوی بەغدا شاری لە هەر دواتریش
گرنگیهەیەولەگەڵئەوەشدادەبێتەکەرەستەیەکیخاویبایەخدارودەوڵەمەندبۆ
هەمووئەونووسەروتوێژەرولێکۆڵیارانەی،کەبیانەوێتلەداهاتوودالێکۆڵینەوەوبە
دواداچوونیزانستیوگونجاویخۆیانسەبارەتبەڕێکخراوی:)یانەیسەرکەوتنی
کوردان(وچاالکیەجۆربەجۆروهەمەالیەنەکانیئەوڕێکخراوەڕووناکبیرییوپیشەیی
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وکۆمەاڵیەتیەیکوردبکات.هەروەهالەحاڵێکیشدائەگەربمانەوێتبەوردیوزیاتر
ناو پەیڕەوی و ئەندامان شوناسنامەی و دامەزراندن چۆنێتی و شێواز لەسەر قسە
خۆوئامانجەبااڵکانیبکەین.ئەوائەبێتتاڕادەیەک،زۆربەیئەوالیەنوتەوەرانەشی
ناوبراولەماوەیئەوچەندینساڵەیتەمەنیدابەجێی ڕوونبکەینەوەکەڕێکخراوی
هێناون.یانویستوویەتیڕۆژبەڕۆژبەجێیانبهێنێت،بەوردیباسیانلێوەبکەینو
بەشێوازێکیپوختقسەیانلەبارەوەبکەین،ماوەتەوەبڵێین:بەسەریەکەوەناوەرۆکی
سەرچاوەی بەکۆمەلێک بەستن پشت دەرئەنجامی لە لێکۆڵینەوەکەمان ئەم تەواوی
و نووسراو باڵونەکراوەی:))خانەی بەڵگەنامەی و دیکۆمێنت هەروەها و بەجۆر جۆر
ئەکادیمیایکوردیو لەدەزگای والوپائق((یعێراق،کە بەڵگەنامەکان-دارالکتب
لەڕێگایکاکدکتۆرعەبدولفەتاحعەلییەحیابۆتانییەوەبەدەستمانگەیشتووەو.وەک
داڕشتۆتەوە، بۆکراوە ئاماژەیان بەوردی وسەرچاوەکاندا پەراوێز لیستی لە  ئەوەی
وەکئەوەیبەسەریەکەوەلیکۆڵینەوەکەلەپەیڤێکیبەراییو،لەگەڵپێنجتەوەری
سەرەکیودەرئەنجامیکۆتاییپێکهاتووە،سەرەڕایکورتەیلێکۆڵینەوەبەهەریەک
لەزمانیعەرەبیوئینگلیزی.وەکلەخوارەوەداوبەپێیپێویستلەسەریانوەستاوین

وناوەرۆکیهەریەکەیانمانلەشوێنیگونجاویخۆیداڕوونکردۆتەوە.
تەوەرییەکەم:

هەنگاوەبەراییەکانیدامەزراندنییانەیسەرکەوتنیکوردان١9٣٠ 
مەعرووف کورد ناسراوی کەسایەتی وێنەی بێ و زۆر کۆششێکی و هەوڵ دوای  
لەماوەی عێراق نوێنەرانی لەئەنجوومەنی هەولێر شاری نوێنەری و باڵەکی جیاووک
ئەندام بووەدەوڵەتێکیسەربەخۆو نەبوو )١92٨–١9٣٠(کەهێشتاواڵتیعێراق
لەگەڵ ڕاوێژکردن بە دا، االمم( عێبە - گەالن )کۆمەڵەی دەوڵەتی نێو لەڕێکخراوی
بەشێکیشیان  کەدواتر دا بەغدا شاری ئەوکاتەی کوردی تری کەسایەتیەکی چەند
لەپرۆسەیداواکاریوپالنەکەیاندابۆدامەزراندنییانەیسەرکەوتنیکوردان:)خۆیان
کێشاوەتەوە(،داواکاریەکیانلە)9یشوباتی١9٣٠(ەوەداوەتەوەزارەتیناوخۆی
ئەحمەد ))پارێزەر وەک: ناسراوەکانی کەسایەتیە لە هەریەک لەگەڵیشدا و عێراقی
موختاربەگیزەهاویکەپێشتردەرچوویقوتابخانەیجەنگیعوسمانیبووەویوزباشی
کردووە((. مۆریان پشدەری بەگی عارف پارێزەر و عەبدولعەزیز بەگ عەلی محەمەد
هەروەهادوایهەوڵێکیزۆرودوایچەندمانگێکچاوەڕوانیئەوساوەزارەتیناوخۆی
مارتی )2٣ی  دا سەعید نوری وەزارەتی یەکەمین سەردەمی لە بەتایبەتی عێراق
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١9٣٠–١9یتشرینییەکەمی١9٣١(دا،کەدەکاتەسیازدەیەمینوەزارەتیعێراقی
داو  )١9٣٣ – ١٨٨٣( یەکەم فەیسەڵی شا پاشایەتی فەرمانڕوایەتی لەسەردەمی
لەودەمانەشدا،کەجەمیلمەدفەعی)١٨9٠–١95٨(وەزیریناوخۆیبووەسەرەڕای
فشاروپەیوەندیەکیتەلەفۆنیلەالیەنباڵوێزیئەوکاتەیبەریتانیاوەلەواڵتیعێراق
لەسەرناوەرۆکیداواکاریەکەیانڕازیبوونوبڕیاریکۆتاییلەسەرکردنەوەییانەی
سەرکەوتنیکورداندراوە.
جگەلەوەشبەنووسراوێککەژمارەفەرمیەکەیوەکلەنامیلکەییادگارییانەی
سەرکەوتن)نادیاالرتقاءالکردی(ژمارە)١(واتە)باربو(کەهەرلەباڵوکراوەکانی
یانەیسەرکەوتنخۆیەتیوبریتییەلەژمارە)٦٨95(ولەڕێکەوتی)١9-2٠ی
مایسی١9٣٠(وبڕیاریکۆتاییلەسەرکردنەوەیدراوەوهاوکاتئیمتیازەکەشیدراوە
پاشایەتی عێراقی ناوخۆی وەزارەتی ئەوەشدا لەگەڵ و باڵەکی جیاووک بەمەعرووف
چاالکیە کارو بە درێژەدان بۆ بەردەوامیان سااڵنەی یارمەتیەکی خۆیانەوە لەالیەن
لە بووە بریتی  زۆر ماوەیەکی بۆ بەسەریەکەوەو کە بڕیوەتەوە، بەجۆرەکانی جۆر
سەرکەوتنی یانەی هەرچەندە جا ئەوکاتە، تەواوی عێراقی دیناری )٤٠٠( نزیکەی
کوردانجگەلەویارمەتیەی،کەلەالیەنوەزارەتیداراییەوەوەریانگرتووەتاڕادەیەکی
زۆریشپشتیانبەوئابوونە)اشتراک(یئەندامەکانیبەستووە،کەلەڕێگایئەوانەوە
کۆیانکردۆتەوەوبەپێیبەڵگەنامەکانیوەزارەتیناوخۆیعێراقوتاساڵی)١9٦١( 
ژمارەیانگەیشتۆتەنزیکەی)2١59(ئەندام.کەچیلەوالشەوەبەهەمانشێوەییانەی
سەرکەوتنیکوردانهەمانبڕی)٤٠٠(دیناریسااڵنەبۆکاروچاالکیەکانی)کۆمەڵەی
مەبەستەچاکەکانیئیسالمی–جمعیەالمقاێدالخیریەاالسالمیە(عێراقیشهەرلەالیەن
وەزارەتیداراییعێراقەوەسەرفکراوە.هەروەهادواتریشلەڕێکەوتی)٣٠/ 5/ ١9٣٠(دا
ولەڕێوڕەسمێکیبەرفراوانوئاهەنگێکیجەماوەرییگەورەدا،کەلە)سینەماڕۆیال(

یشاریبەغدابەڕێوەچووەوخەڵکێکیزۆرلەوبۆنەیەدابەشداریانکردووە.
چوارچێوەشیدا لە و ئەنجامداوە تایبەتیان هەڵبژاردنێکی ئەوەش بەدوای دوا    
ژمارەیەککەسایەتیڕووناکبیروپیاوانیئایینیدیاریئەوسەروبەندەیکوردەواریی
وبەتایبەتیشاریبەغداخۆیانبۆ:))دەستەیبەرێوەبردنی((.یانەیسەرکەوتنی
کوردانپااڵتوەولەهەمانکاتیشدا،هەروەکوەکغەفووریمیرزاکەریمباسیلێوە
ئاماژەبۆوردەکاریەکانیئەو یانەیسەرکەوتن(یش نامیلکەی:)یادگاری کردووەو
خەڵەف و باڵەکی جیاووک مەعرووف لە هەریەک دەکات، ڕێوڕەسمەکە ئەو ڕۆژەو
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وتاریان تیایدا ڕۆژنامەنووس و ڕووناکبیر )١9٣9 – داودی)١٨9٨ ئەمین شەوقی
بەمشێوەیەیالیخوارەوە دەنگەکانیانیشی ژمارەی و ناو  بەجۆرێک خوێندۆتەوە،

دەستنیشانکردووە:
52دەنگ ١-ئیبراهیمئەفەندیحەیدرەی

١٠٧دەنگ 2-محەمەدئەمینزەکیبەگ
١٦٠دەنگ  ٣-مەعرووفجیاووکباڵەکی
١٠2دەنگ  ٤-مەحموودجەودەتبەگ
٨٧دەنگ 5-عەبدوڵاللوتفی
9٤دەنگ ٦-خەڵەفشەوقیداودی
٨٦دەنگ ٧-محەمەدعارفئەفەندی
٦٣دەنگ ٨-ئەحمەدئاغایکەرکوکلی
9-پارێزەرعارفئەحمەدپژدەری5٨دەنگ

ڕێکخراوەی کۆمەڵەو ئەم دامەزراندنی و سەرهەڵدان مێژوویی ڕووداوێکی وەک   
ڕاگەیاندن ناوەندەکانی لەالیەن ڕاکێش سەرنج بەڕادەیەکی  بەغدا  شاری لە کورد
لێوەکردووەو باسیان دەرەوەشدا واڵتانی تەنانەت و عێراقی و کوردی ڕۆژنامەوانی و
بایەخیتایبەتیانپێداوەلەوانە:ڕۆژنامەی)ژیان(لەشاریسلێمانی،گۆڤاریزاری
کرمانجی)25/ 5 / ١92٦–2٣ / ٧ / ١9٣2(حوسێنحوزنیموکریانی)١٨9٣ 
هەروەها و  کەرکووک شاری لە )کرکوک( ڕۆژنامەی ڕەواندز، شاری لە  )١9٤٧ -
ڕۆژنامەکانی)البالد(وڕۆژنامەی)االحرار(یبەیروتیشلەباسکردنیدامەزراندنو
کردنەوەییانەیسەرکەوتنیکوردانداوایلێکداوەتەوەئەوکەسایەتیانەی،کەبۆ
دەستەیبەڕێوەبردنییانەیسەرکەوتنیکوردانهەڵبژێردراونبەزۆریلەوانەن،کە
دەکەن. کوردستان وسەربەخۆیی کورد گەلی ڕزگاریخوازی بزوتنەوەی لە پشتگیری
وێڕایهەمووئەوانەزۆرجاریشواهەڵکەوتووە،کەگۆڤاریگەالوێژ)١9٣9–١9٤9( 
یبەناوبانگیش،کەهەریەکلەئیبراهیمئەحمەد)١9١٤–2٠٠٠(وشێخعەالئەدین
سوجادی)١9٠٧-١9٨٤(بۆماوەیدەساڵیتەواودەریانکردووەوبەزۆربەیناوچەکانی
باشووریکوردستانوتەنانەتواڵتانیدەوروبەرودەرەوەشیداباڵویانکردۆتەوە،بەشێک
لەهەواڵوچاالکیەکانیڕێکخراوی)یانەیسەرکەوتنیکوردان(یانلەسەرالپەڕەکانی

گۆڤارەکەیانداباڵوکردۆتەوەوبەوردیبایەخیتەواویانپێداوە.
هەروەهالەالیەکیتریشەوەدامەزراندنوهاتنەکایەوەییانەیسەرکەوتنیکوردانوەک
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ڕێکخراوێکیپیشەیی،کۆمەاڵیەتیوزانستیلەشاریبەغدایئەوڕۆژگارەدا،بەزۆری
بۆتەجێیسەرنجوپیاهەڵدانیژمارەیەکیزۆرلەئەدیبونووسەروشاعیرانیکوردی
ئەودەمانەوهەریەکەوبەجۆرێکوبەسەلیقەیئەدەبیخۆیستایشیانکردووەوهۆنراوەی
خۆیانیانبۆهۆنیوەتەوەبەتایبەتیئەدیبانوشاعیرانیناسراویوەک:حاجیتۆفیقی
پیرەمێرد)١٨٦٧–١95٠(لەشیعری)ئەسمالەسەماکەدێتەخوارێ..ناویباش
دەرچوونەوەی بەبۆنەی کە تریدا، شیعرێکی لە هەروەها ) تاد ئەبارێ لەسەر نوری
لەبڕگەیەکیدا ئەدرەوشێتەوە( گەالوێژ ( بەناونیشانی: نووسیوەو گەالوێژی گۆڤاری
دەڵێت:یانەیسەرکەوتنبەتۆڕووناکە....کوردستانبەڕوویتۆفەرەحناکە...(،
هاوکاتدەروێشحوسێنیخانەقین)١٨95–١١/١٤/ 9٧٨(یشلەشیعری)کەچاوم
کەوتەقوتعەییانەیسەرکەوتن(،لەناوچەیگەرمیانوکەالریئەوکاتەوەمینەجاف
)١9١١–١9٦5(لەپارچەشیعری:)بۆیانەیسەرکەوتن(داکەوتۆتەستایشکردنیو
وەکلەبەشێکیدادەڵێت:)بژیئەییانەیسەرکەوتنوسەربەرزیکوردان...بەدایم
لەهەمانکاتیشدامینەجافبڕی شادوسەربەرزبیهەتادەورانئەکاتدەوران..(و
)١٠(دیناریتەواویشیلەساڵی)١9٤٣(داووەکیارمەتیەکبەیانەیسەرکەوتنی
کوردانبەخشیوە.جگەلەوەششێخنوریشێخساڵح)١٨9٦–١95٨(لەبڕگەو
پارچەشیعریبۆیانەیسەرکەوتنیدا،کەلەنزیکەی)2٠(بەیتیشیعریپێکهاتووەو
لەبەشێکلەبڕگەکانیکۆتاییدانووسیوویەتی:)گورجهاتەتەکەللموتی:ئەمعەیش
هاتوونەتە شادان عالەمە ئەم سەرکەوتنە یانەی سووڕە...بۆ و شایی ئەم سرورە و
شیعری: پارچە لە یش )١955  - ١٨٧٨( بێخوود مەحموودی مەال ، جەوالن...(
)یانەیسەرکەوتنکەنادیناوە..لەشاریبەغدابیناکراوە...(،ئەحمەدموختارجاف
)١٨9٧-١9٣5(لەپارچەشیعری:)باعیسیهێزیدڵوپشتوپەناییبێکەسان..
یانەیسەرکەوتنیقەومینەجیبیکوردەکان(،ئەسعەدمەحوی)١٨9٨-١9٧٦(،
کەلەمبۆنەیەدادەنووسێت:)یانەیسەربەستیەسەربەستئەکاتالوانیکورد...(و
هەروەهامیرزامحەمەدحوسێنزەنگەنەشلەپارچەشیعری)هاتهاتیکورد(دابە
نووسیوە:)گوشی یانەیسەرکەوتنی بۆ بەهەستێکیخاوێنەوە و لوڕی کوردیەکی
بەداخواهاننادیگەربکەیم..یانەیسەرکەوتنپوڕزەڕبکەیم...(،لەالیەکیتریشەوە
شاعیرانیکوردیوەک:شێخسەالمیعازەبانی)١٨92-٣/ ٣ / ١959(بەبۆنەی
بەشێکیشیعرێکیدا لە و باڵەکیدا مەعرووفجیاووک لەشیوەنێکی و دوایی کۆچی
نووسیویەتی:)کێبیکاتەوەیانەیسەرکەوتنبۆکوردیمەزن..دایمهەوڵیبێهەربۆ
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یەکگرتنبەکوێریدوژمن...(،هاوکاتلەواڵتیشاموڕۆژئاوایکوردستانەوەقەدری
جان)١9١١-١9٧2(بەکورتەوتارێکلەڕۆژنامەی)ڕۆژانو(،ژمارە)١9(یساڵی
پاڵپشتیان ئەوانەی یانەیسەرکەوتنیکوردانو یداکەوتۆتەستایشکردنی )١9٤٣(
لێکردووە.هەروەهاعوسمانعەونی)١9١٤-١992(شاعیریشبەهەمانتەرزیئەوانی
پێشووهەریەکەوبەشێوازێکدڵودەروونیخۆیانەوەبۆیانەیسەرکەوتنیکوردانو

دامەزراندنیکردۆتەوەولەبارەیەوەنووسیویانە.
ئەوەشیجێیسەرنجووەبیرهێنانەوەبێتیانەیسەرکەوتنیکوردانبە:))پێی
پێڕەوییانەکەهەرنۆمانگجارێکئەندامانیتازەیبۆیانە((هەڵبژاردۆتەوە،بەاڵم
نازانممامۆستاغەفووریمیرزاکەریمپشتیبەچنوسراووسەرچاوەیەکبەستووە.
عەلی شێخ شەریف، فەرەج ))میرزا لە: هەریەک کە کردووە لەبیر ئەوەی چونکە
قەرەداخیوبەشیرموشیر((یشلەهەمانهەڵبژاردنداخۆیانپااڵوتووەوبەشداریان
کردووەوبۆدەستەیبەڕێوەبەرێـتییانەیسەرکەوتندەرچوون،جگەلەوەیبە
پیاوی و کەسایەتی بەڕێوەبردن دەستەی ئەندامانی هەموو بوونی ڕازی و ڕێککەوتن
یانەی بۆسەرۆکایەتی  )١9٣١ ئەفەندیحەیدەری)١٨٦٤- ئیبراهیم ناسراو ئایینی
سەرکەتنومەعروفجیاووکباڵەکیبۆباوەڕپێکراویگشتییانەدەستنیشانکران،
بەدواوە ١95٤ ساڵی لە تایبەتی بە و  جیاووک مەعرووف دوای قۆناغی لە بەاڵم
بانەیسەرکەوتن زیندوکردنەوەی بۆ یانەیسەرکەوتنوهەوڵدان ئیدیسەرۆکایەتی
لەالیەنبەشێکلەمکەسایەتیەدیارانەیکوردەوەبووەلەوانە:))پارێزەرمەحموود
ئەتروشی، دکتۆرسدیق ئەحمەد، ئیبراهیم پارێزەر دۆغرەمەچی، هاشم دکتۆر بابان،
ئەندازیارڕەشیدعارف،مارفخەزنەدار،دکتۆرنوریفتوحی،عەبدولقادرحیشمەت،
بارەگای تەواو ساڵی دوو )2( بۆماوەی سەرەتا وتمان ((.وەکو بریفکانی محەمەد
یانەیسەرکەوتنلەخانوەکەیماڵیمەعرووفجیاووکباڵەکیخۆیدابووە،کەلەو
عێراقدا ئەوکاتەی بەرگری بەوەزارەتی بەرامبەر ی )گوب( گەڕەکی لە سەردەمەدا
بووەلەشاریبەغداوڕۆژانەکاروبارییانەیسەرکەوتنیانبەڕێوەبردووە.بەاڵموەک
پێشتریشئاماژەیبۆکرامانەوەیبارەگایکۆمەڵەلەماڵیمەعرووفجیاووکباڵەکیدا
وبەسااڵنیدواترەوەگەیشتۆتەسیازدەساڵیتەواو،کەچیبۆساڵیدواترووەکئەو
نەریتەیکەلەپێڕۆیناوخۆیی)یانەیسەرکەوتنیکوردان(داهاتووەکەئەبێتهەر
یانەیسەرکەوتن )9(نۆمانگجارێکدەستەیەکینوێبۆبەڕێوەبردنیکاروباری
هەڵبژێردرێتەوەمامۆستاشاکیرفەتاح)١9١٤-١9٨٨(لەڕێکەوتی)٣/ ٤/ ١9٣١( 
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ئەو وردی زۆر وێنەیەکی ەوە )یانەیسەرکەوتن( بەناونیشانی: نووسینێکیدا لە داو
ڕۆژگارەیبۆگرتووینووەکئەوەیلەبەشێکیدادەنووسێت:))بەیانیهەینیلەسەر
جاڕدانییانەلەڕۆژنامەکانیبەغداداچوومەیانەیسەرکەوتنشوێنەکەیجمەیدەهات
لەبەرهاتووان،نزیکی)٧٠(کوردلەهەمووڕەنگە:لەپیاوانیگەورە،دەوڵەمەندان،
مەالیان،سەرکۆماران،شتفرۆشانوقوتابیانکۆبوونەوەبۆئەمەیسەرلەنوێپەل
بۆیانەهەڵبژێرن...((.سەرەتاهەریەکلەمەعرووفجیاوکباڵەکیومحەمەدئەمین
زەکیبەگوتەیەکیانپێشکەشکردووەودواترپرۆسەیهەڵبژاردندەستیپێکردووە
بۆئەومەبەستەدووکۆمەڵەیجیاوازکەهەریەکەیانلە)9(کەسایەتیپێکهاتووە،
یەکێکیانبۆبەڕێوەبردنیناوچەوئەویتریانبۆڕایکردنیپەلهەڵبژێردراونوبەم
هاتبوون:))محەمەد لەمکەسایەتیانەپێک ناوچە بەڕێوەبەرانی شێوەیەیخوارەوە:
ئەفەندیهەولێری،عەبدوڵاڵ ئەحمەد باڵەکی، بەگ،مەعرووفجیاووک ئەمینزەکی
لوتفیعەلیئاغا،ئەمینڕەواندزی،موحەمەدعەلیسەقا،کەریمناوێک،دکتۆرشوکری
بەڕێوەبەرانیپەلیدووەم هاوکات ئامێدی((. نێردراوی محەمەدسەگبان،غەیاسەدین
فەرەج میرزا بابان، جەمال بەگ، وەهبی ))تۆفیق هاتبوون: پێک کەسایەتیانە لەم
شەریف،شێخعەلیقەرەداخی،سەبریعەلیئاغا،مستەفاشەوقی،بەشیرموشیر،
عارفپشدەری،داودحەیدەری((.نەریتێکیلەمجۆرەشلەبەڕێوەبردنیکاروباری
یانەیسەرکەوتنداکاریپێکراوەتائەوکاتەییانەیسەرکەوتنبۆتەجێگەیملمالنێ

وناکۆکیلەنێوانئەندامانیدا.
لەهەمانکاتیشدایەکەمکاری)یانەیسەرکەوتنیکوردان(ودەستەیبەڕێوەبردنی
ئەوەیانبووەکەپەیڕەویناوخۆییانەیانلەدووتوێینامیلکەیەکیسەربەخۆداوبە
قەبارەی)2٦(الپەڕەیتەواو،بەهەردووزمانیکوردیوعەرەبیبەچاپگەیاندووە
وباڵویانکردۆتەوە،ناونیشانەکەیبەزمانیعەرەبیبەمشێوەیە:))النڤاماالساسی
لنادیاالرتقاء–یانەیسەرکەوتن((ولەهەمانکاتداناونیشانیدەقەکوردیەکەیبەم
شێوەیەداڕێژراوەتەوە:))دەستوریبناغەیییانەیسەرکەوتن((وهەریەکەشیانلە
)2٦(ماددەیسەرەکیپێکهاتوون،لەمادەییەکەمیداهاتووە:))تڕسسفیالعراق
جمعیەڕدبیەبعنواننادیاالرتقاء–یانەیسەرکەوتن–مرکزهابغداد((کەچیدواتر
پوختەوکورتەیئەوپەیڕەوەیناوخۆییەییانەیانبە)٧(حەوتخاڵیتەواوو
یانەی نامیلکەی)باربو(یزمانحاڵی لەگەلڕ دا لەساڵی)١9٤٣( بەزمانیکوردی
باڵویان ەوە داخلی(( و  اساسی نڤامی ناونیشانی:))خالێەی بە و سەرکەوتندا
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کردۆتەوە.
تەوەریدووەم:

ئامانجەبااڵکانییانەیسەرکەوتنیکوردانودەستەیکارگێڕی
بەوەییانەیسەرکەوتن،کۆمەڵەوڕێکخراوێکیزانستی،کۆمەاڵیەتیوخزمەتگوزاریی
چاالکی و سیاسی کاری لەگەڵ بەڕوونی تۆی ئەو پەیوەندیەکی جۆرە هیچ و بووە
سیاسیدانەبووەوتەنانەتلەوبارەیەشەوەولەیەکەمپەیڕەویناوخۆییولەماددەی
کۆمەڵە کلۆجێک ))هیچ بە: کە کردۆتەوە، لەسەر جەختی بەڕوونی دووەمیدا )2(
پەیوەستیبەسیاسەتەوەنییە-لیسللجمعیەعالقەبالسیاسەبێورەقگعیە((.هەموو
یانەکە ) ناوخۆیی بنەماکانی:)پەیڕەوی بەپێی کە لێپرسینەوەیەش  و ئەرک ئەو
خستوویەتیەئەستۆیخۆیەوە.لەوەداگیرساوەتەوەکەکۆمەاڵنیخەڵکبەقوتابی،
خۆی چاالکیەکانی لەدەوری کوردەوە ناوداری کەسایەتی و ئایینی پیاوی کاسبکار،
کۆبکاتەوەوبۆمەبەستیچاکەویارمەتیودەسگرۆییکردنی:)خەڵکانیهەژارو
هەتیوونەخۆشەکانوپاراستنیگیانساغیوپێشکەوتنیئیشوکاروبەکارهێنانی
پشتگیریی بەخۆی  کوردان سەرکەوتنی یانەی لەوەش جگە واڵتی....(. خۆ شتی
کەرێکیبەردەوامیهەمووئەوقوتابییەکوردانەبێکەبۆمەبەستیخوێندنڕوویان
کردۆتەشاریبەغداوبۆئەوەیخوێندنەکەیانتەواوبکەنوبەدوایکارینەشیاو
وناپەسەندانەگەڕێن.یانەیسەرکەوتنهەوڵیئەوەشیداوەکە:))جێگایوازی
و رۆژ دوا ئەوان کە  بکات ئەوەیان ئاراستەی و دابمەزرێنێت بۆ یان  وسپۆرت((
چاوەڕوانییان کۆمەڵەکەیان و ءاڵت و گەل کە لەبەردەمدایە تۆیان ئەو ئایندەیەکی
دەکاتووایانلێکداوەتەوەسبەیئەوانوەکنەوەیەکینوێکاروباریواڵتوئەرکی
نەتەوایەتیونیشتمانیاندەکەوێـتەئەستۆوە.وێڕایئەوەشیانەیسەرکەوتنوەک
ناوەندووەکدەزگاوڕێکخراوێکبیریلەوەشکردۆتەوەکەکارێکیوابکاتبەالی
کەمەوە:))مانگیجارێک((.ئاهەنگێکسازبکات.بەجۆرێکئەوبۆنەوئاهەنگەببێـتە
ئەمانناسن ئەمەریکا و ئەوروپا و ئاوا ڕۆژ ئەوەی:))خەڵکی بۆ بەرچاو فاکتەرێکی
جگە هەیە((. ژیانمان مافی و ئینسانین ئەوان وەکو ئێمەش کە دەگەن تێمان و
لەوانەشتەنهابوارێککەدەستەیبەڕیوەبەرێتی)یانەیسەرکەوتنیکوردان(بەگرنگ
باری و کورد گەلی خزمەتکردنی بۆ  دابێت لەقەڵەم گونجاویان و لەبار کارێکی ء
زانیاریوزانستبووە.کەزۆربەڕوونی زیاتربواری ڕووناکبیرییکوردیئەوەشیان
لەپەیڕەویناوخۆییانداجەختیانلەسەرکردۆتەوەووەکلەبڕگەیەکیدانووسیویانە:
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))ئامانجیکۆمەڵەبەزانستبەرزبوونیمیللەتیکوردە.ئەمەشبەنووسینیکتێب،
وەرگێڕان،بەخێوکردنیالوان،بەچەشنێکیعیلمیوتەربیەویوئەخالقی..((دێتەدی
وهەرلەمبارەیەشەوەلەگەرمەیئەوەدابوونکەیانەیسەرکەوتنهەوڵیئەوەشبدات
ولەمڕێرەوەوەزمانێکیستانداردیییەکگرتووبۆگەلیکوردبهێنێـتەدیولیژنەی
تایبەتمەندوپێویستپەیوەندیبەکەسانوخەڵکانیشارەزاوەبکاتلەوبارەیەوە
وەکبابەتیدانانیفەرهەنگبۆزمانیکوردیونووسینەوەیدەستووریزمانیکوردی
کەئەمەشبۆخۆیوالەگەلیکوردوکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستاندەکاتکە:))

بتواننلەیەکتریتێبگەن((.
وەکئەوەیلەمبارەیەوەولەبواریچاپکردنیکتێبوچاالکیڕووناکبیرییدایانەی
سەرکەوتنیکوردانلەسەرەتاکانیدامەزرانیداکتێبیدانسقەی)خواڵسەیەکیتاریخی
کوردوکوردستان(یمێژووناسیگەورەیکوردمحەمەدئەمینزەکیبەگ)١٨٨٠-
١9٤٨(یبۆیەکەمجارلەنیسانیساڵی)١9٣١(داخستۆتەژێرچاپەوەوهەروەها
و باڵەکی جیاووک مەعرووف نووسینی لە کە کوردی(، ئیمالی )بەرگی چاپکردنی
پاشاننامیلکەی)یادیپیرەمێرد(لەژێرچاودێریشێخعەالئەدینیسوجادیداولە
)چاپخانەیمەعاریف(یشاریبەغدالەساڵی)١95١(دابەچاپگەیاندووە،جگە
واتە- ژمارە)١( یانەیسەرکەوتن، کتێبی)یادگاری باڵوکردنەوەی و لەچاپکردن
باربو(یکەئەمیشهەرلەسەرئەرکییانەیسەرکەوتنیکوردانولەساڵی)١9٤٤( 
دا،لەچاپخانەی)النجاح(یشاریبەغدابەچاپگەیاندووەوتەنانەتلەبەرنامەی
داهاتووشیانداهەبووە،کەدواترکتێبیمێژوویی)شەرەفنامە(یشەرەفخانیبەدلیسی
وەریگێڕابوو )١952 عەنیسوێرەکی)١٨9٧- عەلی محەمەد کە ،)١٦٠٤ –١5٤٣(
ناخۆی پەیڕەوی چاپکردنی سەرەڕای بگەیەنن، بەچاپ  نووسیبوو بۆ پەراوێزی و
کۆمەڵەوهەروەهابایەخدانیسااڵنەشیانبەجەژنیمێژوویینەورۆزوبەستنیکۆڕو
ئابووریدا،کەزۆرێکلە لەبوارەکانیمێژوو،زمانەوانیو کۆبوونەوەیجۆربەجۆر
ڕووناکبیرانودەستەیدەستەبژێریکوردیئەودەمانەیوەک:محەمەدئەمینزەکی
بەگ،تۆفیقوەهبیبەگوموکەڕەمتاڵەبانیومارفخەزنەدار،کەیارمەتیدەری
کەسایەتیەکی زاناو نموونە بۆ وتۆتەوە، تیا موحازەرەیان بووە بەگ وەهبی تۆفیق
وەکتۆفیقوەهبیبەگهەفتەیدووڕۆژزمانیکوردیفێریئەوکەسانەکردووە،کە
ئارەزوویفێربوونیبوونلەوانە:دکتۆرمحەمەدفازیلئەلجەمالی)١9٠٣-١99٧(کە
دووجاربووبەسەرۆکیئەنجومەنیوەزیرانیعێراقلەماوەی)٨یمارتی١95٤-29ی
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نیسانی١95٤(لەسەردەمیپاشایەتیدا.سەرەڕایگۆرانیبێژیبەناوبانگیعێراقی
عەزیزعەلیعەبدولعەزیز)١9١١-١99٨(یبەڕەگەزکوردیفەیلی،ئەمەیدواییان
کوردی ئیزگەی ڕێگای لە بتوانێت دواتر کە بووە، کوردی زمانی فێری بەڕادەیەک
بەغدایئەوکاتەوەسرودیبەناوبانگی:))ئەیکوردینە..ئەیمەردینە..بادەستکەین
لەناودەستهەموو...((یشاعیریناساویکوردعەبدوڵاڵزێوەر)١٨٧5–١9٤٨( 
بچڕێت.ئەمانەوگەلێکبابەتوچاالکیهەمەجۆریدی.هەمووئەمانەشوایکردووە
کەچاالکیەکانییانەیسەرکەوتنسنووروکاریڕووناکبیریتێپەڕێنێتوپەیوەندی
بەردەواملەگەڵکۆمەڵەیخۆیبوونیکوردلەواڵتیسوریاولوبنانوپارتیهیوای
باشووریکوردستانداهەبێوتەنانەتکاربۆئەوەشبکاتدۆزیڕەوایگەلیکورد
بەنوێنەرایەتیوکۆنسۆڵگەرییوباڵوێزخانەیواڵتانیبیانیلەشاریبەغدابناسێنێت،
دیارەزیاترئەمەشیانلەڕێگایئەوبۆنەوڕێوڕەسمانەوەڕێگایبۆخۆشدەکردنکە
زۆرێکلەنوێنەروباڵوێزەکانیانیبۆبارەگاکەیخۆیداوەتدەکردوبەشداریئاهەنگ

وبۆنەجۆربەجۆرەکانیبوون.
هەرچەندەیانەلەبەشێکڕسوماتیشارەوانیوفەرمانگەڕەسمیەکانیدەوڵەت
و هەردەستگرۆیی  بدات بەخۆی ڕێگە بووە، ئەوەشدا لەگەڵ  کەچی بوردراوە لێی
یارمەتیەکیڕەوابۆدرێژەدانبەکاروچاالکیەکانیلەکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستانو
تێکۆشان وەرگرتنیاندا، لە مەبەستی بەمەرجێک کۆبکاتەوە. کورد دەوڵەمەندەکانی
پەیڕەوە تری خاڵێکی لە ئەوەی وەک زانیاری، و زانست باڵوکردنەوەی بۆ  بێت
ناوخۆییەکەیداهاتووە:))کۆمەڵەهەمووپێشکەشودیاریەکیمەشروعوەردەگرێت،
بۆزۆرکردنیسەروەتوسامانوخەرجیلەڕێیباڵوکردنەوەیزانستودانشداتێ
هەلومەرجێکدا و لەهەرکات داناوە ئەوەشیان ئیحتمالی ئەوە هاوکات .)) دەکۆشێت
ئەوا:))هەموو تێکچوو یان هەڵوەشایەوە  یەک لەبەر یانەیسەرکەوتن کە بێت
سامانیبەموئەسەسەیخەیریەیکوردئەدرێت،ئەگەرئەمانەنەبوون،سامانیکۆمەڵ
بەسەرهەژاروبێدەسەاڵتانیکوردادابەشئەکرێت((.جگەلەهەمووئەوانەشیانەی
سەرکەوتنلەماوەیتەمەنیداسەرەڕایکەمیداهاتیئابوورییەکێکیدیلەوکۆسپ
وقۆرتانەیکەهاتبێتەڕێیئەوەیانبووەکەلەگەڵبەرپابوونیبزوتنەوەیمایسی
عالی ڕەشید ڕێبەرایەتی بە ئەڵمانیا بەنازیەکانی سەر ڕەوتی هاتنی و دا )١9٤١(
گەیالنی)١٨92–١9٦5(وکۆمەڵێکلەفەرماندەگەورەکانیسوپایعێراقبۆسەر
داخستنی لەسەر بڕیاریان بوو ئەوە هەڵوێستیان هەنگاوو یەکەم دەسەاڵت کاروباری
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بارەگاییانەیسەرکەوتنیکوردانداوتامانگینیسانیساڵی١9٤2کۆتاییهێنانیئەو
دەسەاڵتەوهەاڵتنیسەرکردەکانیانلەهێڵیسنووری:))خەسرەوی-شاریخانەقین((
ەوەبۆواڵتیئێرانولەوێشەوەبۆدەرەوەیواڵتوبەتایبەتیئەڵمانیاڕێگەیپێنەدرا
تالەسەرکاروچاالکیەکانیخۆیبەردەوامبێت،ئەمەشلەکاتێکدابووەهێشتائاشووری
وئەرمەنیەکانبەدەیانڕێکخراویجۆربەجۆریانلەکاروچاالکیبەردەوامدابوونو

تەنانەتبارەگاکانیشیانلەناوشاریبەغدایپایتەختیشدانەبوون.
جگەلەوەشگەلێکلەوبۆنەوچاالکیەجۆربەجۆرانەیکەیانەبەتەنگیەوەچووەو
یانئەوڕوداوەتەراژیدیانەیکەبەسەرکورداهاتوونبەتایبەتیلەپاشڕاپەڕینی
مەالمستەفایبارزانیساڵی١9٤5ەوەلەوانەڕاگەیاندنیکۆماریکوردستانلە)22 
یکانوونیدووەمی١9٤٦(لەمەهابادودواترلەسێدارەدانیچوارئەفسەرەکەیکورد:
))عیزەتعەبدولعەزیز،خەیروڵاڵعەبدولکەریم،مستەفاخۆشناوومحەمەدمەحموود
قودسی((لەحوزەیرانیساڵی١9٤٧دابەبڕیاریحکومەتەکەیساڵحجەبر)١٨9٦-
١95٧(لەسەردەمیپاشایەتیداوشانبەشانیئەوەشلەبارچوونیکۆماریکوردستان
هەمووبوونەمایەیئەوەیحکومەتیعێراقبەتایبەتیوەزارەتیناخۆئیجازەییانەی
داهاتوکەرەستەکانیدا سەرکەوتنیکوردانهەڵوەشێنێتەوەودەستبەسەرهەموو
بگرێت،ئیدیلێرەبەدواوەهیچکوردێکیئەودەمانەیشاریبەغداتوانایئەوەیاننەبوو
بجوڵێنن، فەرمانڕوایان الی سەرکەوتن( )یانەی بەتایبەتی دۆخەو بارو ئەم دۆسێی
کوڕی مەحموودجەمیلی وەک گەرمیانی پەرلەمانتارێکی و کەسایەتی کاتەی ئەو تا
مەجیدپاشایبابان)١92٠–١99٧(کەلەبنەماڵەوبابانیەکانیشاریکفریبوو،
توانیویەتیلەمانگیکانوونییەکەمیساڵی١95٤دالەگەڵکۆمەڵێکلەڕووناکبیرو
پیاوماقواڵنوکەسایەتیەکانیتریکوردیئەوکاتەیشاریبەغدایوەک:))عەلیکەمال
قەرەداغی، مستەفا عارف، ڕەشید فتوحی، نوری بریفکانی، محەمەد عەبدولڕەحمان،
دکتۆرعیزەتعارف،ئەمینڕەواندزیوئیحسانشێرزاد((دادووبارەئیجازەیفەرمیان
بۆوەرگرتۆتەوەودەستیبەکاروچاالکیەکانیخۆیکردۆتەوەوهاوکاتمەحموودجەمیل
بەهۆی یەکەمیداو لەساڵی هەرچەندە یانە. گشتی باوەڕپێکراوی بۆتە خۆیشی بابان
کێشەیداراییەوەلەسنوورێکیدیاریکراودانەبێتکاروچاالکیەکیئەوتۆیپێنەکراوە.
کوردان سەرکەوتنی یانەی سەرەکی بارەگای کە دواتردا ساڵی لە کەچی     
ژمارەی و بووە الملکی( بەکۆشکیشاهانە)البالگ بەرامبەر لەشەقامی)الزهاوی(
تەلەفۆنەکەشیانژمارە)29٣٠٨(بووە،بەپێییەکەمینداواکاریەککەهەرلەالیەن
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باوەڕپێکراوییانەوە)معتمدالنادی(لە)١٦ / ٤ / ١955(دابۆوەزیریداراییعێراق
وبەناوییانەیسەرکەوتنەوەبەرزکراوەتەوەوداواییارمەتیودەستگرۆییکردووە
ڕێکخراوە یانەو بۆ کە عێراق ناخۆی وەزارەتی پشتگیریەی ئەو بەپێی  ئەوەی بۆ
پیشەیەکانیئەوکاتەیعێراقلەالیەنوەزارەتەوەوبەپێیڕێنمایەفەرمیەکانیدەوڵەت
سەرفکراوە،بۆئەمانیشسەرفبکرێتتائەمانیشبتوانندرێژەبەکاروچاالکیەکانی
بدەن.هەروەهابەیەکدووساڵێکدواتروبەتایبەتیلە)١٦یشوباتی١95٧(داباوەڕ
پێکراوییانەیسەرکەوتنلەنووسراوێکیفەرمیخۆیدا،وەزارەتیناوخۆیعێراقلەوە
ئاگاداردەکاتەوەکەئەوانلەدەسپێکیئەوەداندەستەیەکینوێیکارگێڕیبۆڕایکردنی
کاروبارییانەکەیانهەڵبژێرنەوە،ئەوانەشیکەبۆئەومەبەستەخۆیاندەپاڵێونەوەکە
لە)٣١یکانوونیدووەمی١95٧(دابەڕێوەدەچێتبەزۆریبریتییەلەکەسایەتیەکانی
وەک:))مەحموودبابان،عەبدولقادرحیشمەت،ئیحسانشێرزاد،ڕەشیدعارف،ئەنوەر
سائب،عەلیکەمالعەبدولڕەحمان،مستەفاقەرەداغی،دکتۆرعەبدولجەبارریزەلیو
دکتۆرهاشمدۆغرەمەچی((بەجۆرێکدوایبەڕێوەچوونیهەڵبژاردنەکەدەستەینوێی

بەڕێوەبەرییانەیسەرکەوتنلەمکەسایەتیانەیخوارەوەپێکدێن:
١-پارێزەرمەحموودبابانباوەڕپێکراویگشتی.
2-ئەندازیارڕەشیدعارفجێگریباوەڕپێکراو.
٣-ئەندازیارئەنوەرسائبسکرتێریگشتی.

٤-عەبدولقادرحیشمەتئەمینداریژمێریاری.
بەاڵمبۆساڵیدواتروسەبارەتبەبەڕێوەبردنییانەیسەرکەوتنیکوردانلەڕۆژی
)٣یکانوونیدووەمی١95٨(دابەزۆریئەندامانییانەکۆبوونەوەیەکیبەرفراوانیان
گرێداوەوئەمکەسایەتیانەیانبۆدەستەیبەڕێوەبردنینوێدەستنیشانکردووە:

١-مەحموودبابانسەرۆکیفەخرییانە
2-ڕەشیدعارفباوەڕپێکراویگشتی.
٣-دکتۆرهاشمدۆغرەمەچیجێگریباوەڕپێکراو.

٤-کەریمسەعیدزانستیسکرتێر
5-حافزمستەفاقازیئەمینداریژمێریاری

وەک:))شێخ کەسایەتیەکانی لە بوون بریتی تریان ئەندامانی بەسەریەکەوە     
مستەفاقەرەداغی،ئەندازیارئەنوەرسائیب،دکتۆرسدیقئەتروشی،ئەندازیارئیحسان
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بەرپابوونی کاتی تا  کوردان سەرکەوتنی یانەی واتە شەرەف(( جەمیل و شێرزاد
شۆڕشی١٤یتەمووزیساڵی١95٨لەعێراقدابەوشێوەیەبەڕێوەبراوە.

وەکدەبینیتلەمماوەیەبەدواوەوبەهۆیئەوهەلومەرجەیبەسەرعێراقوتەواوی
بارودۆخیناوچەکوردنشینەکانداهاتووەیانەیسەرکەوتنگوڕوتینێکیزیاتریداوەتە
خۆیوهەوڵیئەوەیداوەچاالکیزیاترودەرگایبەشێوازێکیبەرفراوانترئاوااڵترو
کراوەتربێتوهاوکاتلێرەبەدواوەبەتەواویوەکناوەندێکی)ڕووناکبیریی-سیاسی(
ئەو بەتایبەتی حیزبی و سیاسی ملمالنێی مەیدانی بۆتە بارەگاکەی بەرچاوو هاتۆتە
و عێراق( وەک:)شیوعی حیزبیسیاسی بەهەردوو کەسەر کوردانەی ڕووناکبیرە
یانەو کاروباری ڕایکردنی بەمەبەستی هەروەها بوون. کوردستان( دیموکراتی )پارتی
پارەیەی ڕێژە ئەو کردۆتەوە، بەرزیان کە ئەدروشمەی و بەچاالکیەکانی درێژەدان
کەسااڵنەلەالیەنحکومەتیعێراقووەزارەتیداراییەوەبۆیانتەرخانکراوەزۆربەکەمی
یانە:دکتۆرهاشمدۆغرەمەچی باوەڕپێکراوی داواکاریفەرمیەوە ڕێگای لە و دەزانن
داوایزیادکردنیانیکردووەبەتایبەتی:))لەسەردەمولەژێرسایەیکۆماریعێراقی
گەشەکردوومانداووەکهاندانێکبۆباریڕووناکبیری((.وەکئەوەیلەمهەلومەرجە
بەدواوەبەوشێوەیەداواکاریەکانیانبۆدەسەاڵتبەرزکردۆتەوە.کەچیفەرمانڕەوایانی
کە ئەوکۆسپەوە هەموو لەسەرووی کەچی نابن. ڕازی دواکاریەکەیان لەسەر عێراق
چاالکیەکانی بە درێژە دەتوانێت حیزبیەشدا ملمالنی ئەو لەنێوەندی یانەو دێتەڕێی
خۆیبداوهاوکاتدەشتوانێتلەساڵی)١9٦٠(داکۆنگرەیسااڵنەیخۆیببەستێت
ولەکۆتاییەکانیمانگیئەیلولیهەمانساڵیشداواتە)٣٠ / 9/ ١9٦٠(دەستەیەکی
نوێبۆبەڕێوەبردنی:)یانەیسەرکەوتنیکوردان(دەستنیشانبکرێتکەهەریەکلەم
کەسایەتیانەتیایدابەشداردەبن:))دکتۆرسدیقئەتروشی،دکتۆرهاشمدۆغرەمەچی،
موکەڕەم زانستی، سەعید کەریم عەلی، محەمەد عەلی عەبد سەالم، شێخ ناهیدەی
جەمالتاڵەبانیوعبدولڕەحیمعەبدولکەریم((.بەاڵمئەوکەسایەتیانەیکەلەڕێوڕەسمی
ئامادەبوونەکەدواکەوتوونوەکلەدەقیبەڵگەنامەکەداهەریەکلە:))ئیحسانشێرزاد
وڕەشیدعارف((دەبن.لەکاتێکیشداکەپرۆسەیهەڵبژاردندەستپێدەکاودەستەی
نوێیکارگێڕیدیاریدەکرێتبەمشێوەیەیخوارەوەپلەوپایەیانڕیزبەنددەکرێت:

١-دکتۆرسدیقئەتروشیباوەڕپێکراویگشتی
2-ناهیدەیشێخسەالمجێگریباوەڕپێکراو

٣-عەبدعەلیمحەمەدعەلیئەمینداریسندوقواتەژمێریار.
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دوابەدوایئەمانەولەگەڵداهاتنیساڵی)١9٦١(داوتێکچوونیئەوپەیوەندیەی
کورددا شۆڕشی وسەرکردایەتی عێراق لە کۆماری حکومەتی نێوان لە کەپێشتر
بەڕێبەرایەتیمەالمستەفایبارزانیوپارتیدیموکراتیکوردستاندەهاتەکایەوەوڕۆژ
لەوەش جگە دەبووە، نزیک شەڕەوە هەڵگیرسانی لە نێوانیان پەیوەندیەکانی بەڕۆژ
حکومەتیعێراقووەزارەتەپەیوەندیدارەکانیوەکناوخۆوداراییالیخۆشیانەوە
کەوتبوونەدژایەتیەکیبەردەوامییانەیسەرکەوتنیکوردانەوەوتەنانەتکەوتبوونە
دواخستنوبڕینیئەوبڕەپارەیەشەوەکەلەالیەندەوڵەتەوە،وەکهەرڕێکخراوێکی
لەم بارودۆخێکی دەکرا. سەرف بۆیان بەناو ناو سااڵنەو کە عێراقی ئەوکاتەی تری
بەحوکمی کۆتایی لە)٨یشوباتی١9٦٣(دا تائەوکاتەی  کێشا درێژەی بابەتەش
کەوتە دەسەاڵتیان بۆماوەیەک بەعس حیزبی و لەعێراقدا هات قاسم عەبدولکەریم
دەستەوەوبۆجارێکیدیدانوستانلەنێوانبەعسوسەرکردایەتیکورددادەستی
پێکردەوە.ئەوەبوولەمکاتەشدابەشێکلەئەندامانییانەکەوتنەئەوەیبۆجارێکی
دیبیبووژێننەوەبەاڵمدەسەاڵتدارانیعێراقلەسەرئەمهەنگاوەیانڕازینەبوونو
لەناوەڕاستیمانگیحوزەیرانیساڵی١9٦٣ەوەدەکەونەئەوەیبڕیارلەسەرداخستنی
بدەن. فەیلیەکانیش کوردە وەرزشی یانەی و کوردان یانەیسەرکەوتنی لە هەریەک
تائەوکاتەیلەسەرداوایفەرمانڕەوایانیعێراق،وەزیریناوخۆعەبدوڵاڵعەبدوللەتیف
لەڕێگایموتەسرفیەتیلیوایبەغداونوسراویفەرمیکەڕادەیژمارە)2٣٣/ 9٦٤( 
ولە)9 / ٦ /١9٦٤(دادەستبەسەرهەمووکەلوپەلوشتومەکێکیناویانەی
سەرکەوتنیکورداندادەگرنولەمەرکەزێکیپۆلیسیهەمانئەوشوێنەیکەبارەگای

یانەسەرکەوتنیلێدەبێتدەیپارێزن.
بەماوەیەکیدواتریشوەزیریناوخۆیعێراقنوسراوێکیفەرمیخۆیانئاراستەی
یەکجارەکی داخستنی بە سەبارەت دەکەن العاێمە( امانە – پایتەخت )ئەمانەتی
یانەیسەرکەوتنیکوردانوتیایدائاماژەبەنوسراویانژمارە)١92٤9(لە)2٧ی
حوزەیرانی١9٦٤(دەکەن،بەوەیدادوەریسەربازیگشتی)الحاکمالعسکریالعام(
بەپێیبروسکەیژمارە)٣٤٤٤(لە)١٣یحوزەیرانی١9٦٤(دابڕیاریلەسەرداخستنی
یانەیسەرکەوتنیکوردانداوەوهەروەهاسەرۆکایەتیجێبەجێکردنیکەڕادەشوەک
لەدەقینوسراوەکەداهاتووەبەنوسراویژمارە)2٣٣ /9٦٤(کەلە)9یحوزەیرانی
هەموو بەسەر دەست کە کردووینەتەوەبەوەی ئاگاداری دەڵێت: دەرچووە ١9٦٤(دا
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بەڵگە و نوسراو و دیکۆمێنت هەمووئەو بگرن.سەرەڕای یانەکەدا کەرەرەستەیەکی
دوا ئەمانەش هەموو بەدوای دوا  هەبوون، یانەدا بارەگای  کەلە نامەنووسراوانەی
پەیوەندی بووە ئەتروشی سدیق دکتۆر کە کوردان سەرکەوتنی یانەی باوەڕپێکراوی
دەکاتەوەبەشۆڕشیکوردستانەوەولەکۆتاییەکانیمانگیکانوونیدووەمیهەمانساڵیشدا

لەشاریقەاڵدزێوەفاتدەکاتوهەرلەوێشئەسپەردەیخاکدەکرێت.
          

تەوەریسـێیەم:
لیژنەیباربووییانەیسەرکەوتنوکۆکردنەوەی

دەسگرۆییویارمەتیلەشاروشارۆچکەوناوچەکانیباشووریکوردستاندا
لەماوەیەکدابەڕێوەبەرانییانەیسەرکەوتنیکوردانوبەتایبەتیباوەڕپێکراویگشتی
داهاتە و توانا بەو کە قەناعەتەی ئەو گەیشتوونەتە باڵەکی مەعرووفجیاووک یانە
کەمەیکەلەبەردەستیاندابووە،ناتوانندرێژەبەکاروچاالکیەکانیخۆیانبدەنو
پێیانناکرێ،بنکەوشوێنێکیتایبەتبۆڕێکخراوەکەیاندابینبکەن،بۆئەوەیوەک
مانگانە کرێی لەوەش جگە بکەن. ڕایی تیا خۆیانی کاروباری بارەگایەکیسەربەخۆ
نەبوە بەڕێوەبەریدا دەستەی عۆدەی لە و بووە گران ئێجگار خانوویەک سااڵنەی و
بە یانە گشتی باوەڕپێکراوی بۆیە هەر بکەن. دەستەبەری بەڕێکوپێکی بتوانێت کە
ڕاوێژکردنلەگەڵدەستەیبەڕێوەبەردابیریانلەوەکردۆتەوەکەبەمەبەستیکۆمەک
ناوچەکانی و دێهات تەنانەت و وشارۆچکە بەشار گەشتێک کۆکردنەوە یارمەتی و
کوردستاندابکەنبەمەبەستییارمەتیکۆکردنەوەلەخەڵکودانیشتوانیکوردستانبۆ
درێژەدانبەکارەکانیانوبۆئەومەبەستەشباوەڕپێکراویگشتییانەیسەرکەوتن
لە:))شەوی١٧تەممووزیساڵی١9٤٣لەشاریبەغداوەولەڕێگایشەمەندەفەرەوە
بۆشاریخانەقینسەفەردەکاودووکەسایەتیتریلەگەڵخۆیدادەباولەپاشچلو

پێنجڕۆژیەعنیلەشەوی)٣١یئابی١9٤٣(داگەڕاوەتەوەشاریبەغدا.
لەئەنجامیگەشتەکەشیانداوبەسەریەکەوە)5٠٠٠(پێنجهەزاردیناریئەو
کاتەزیاتریارمەتیوباربوویانبۆیانەیسەرکەوتنیکوردانکۆکردۆتەوە.بەجۆرێک
سەرەتایگەشتەکەیباوەڕپێکراویگشتییانەویاوەرەکانی،کەلەشاریخانەقینەوەوە
دەستیپێکردووە،ئەودووکەسایەتیەشکەهاوکاریویاوەریانکردووەبریتیبوون
لەهەریەکلە:عەبدولڕەحمانینورجانئەفەندیوبارانجیاووک.پاشئەوەیباوەڕ
پێکراویگشتیونوێنەرەکانییانەبۆماوەیدووڕۆژلەشاریخانەقینداماونەتەوەو
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چاویانبەقائمقامیئەوکاتەیشاریخانەقینڕەمزیفەتاحبەگکەوتووە.هاوکات
کۆبوونەوەیەکیجەماوەریانلەئێوارەی١٨تەممووزدابۆدانیشتوانوخەڵکیشارەکە
ڕێکخستووەوتیایداباوەڕپێکراویگشتیوتارێکیبۆدانیشتوانیشارخوێندۆتەوە
شاری خەڵکی لەئەنجامیشدا گێڕاونەتەوە. بۆ بەڕاشکاوییەوە خۆیانی مەبەستی و
زۆر دەسگرۆیەکی و یارمەتی خۆی توانای بەپێی هەریەکەو دەوروبەری و خانەقین
باشییانەیسەرکەوتنیانکردوە.بەجۆرێکلەوماوەیەدازۆرترینبڕییارمەتیکە
بەیانەیسەرکەوتنبەخشرابێت،لەسنووریشاریخانەقینودەوروبەریدالەالیەن
فەتحوڵاڵبەگیدەلۆ)١٨٨5-١/ 5/ ١9٨١(ەوەبووەوبڕی)٦٠(دیناریئەوکاتەی
پێبەخشیوون،دواتریشهەریەکلە:شێخوەهابیکوڕیشێخحەمیدیکوڕیشێخ
کوڕی مستەفای شێخ و غێدان ئاوایی خەڵکی )١9٧2 - ١٨٨٦( تاڵەبانی عەزیزی
بووەو برای )سەوزباڵخ( گوندی لە کە )١9٧١ – ١٨٨٧( تاڵەبانی حەمیدی شێخ
براییەکتربوون.ئەوانیشالیخۆیانەوە،هەریەکەوبڕی)5٠(دیناریانوەکهاوکاری
یانەیسەرکەوتنیکوردان لیژنەیکۆمەککردنی بەیانەیسەرکەوتنو ودەستگرۆیی
بەخشیووە.دوایئەوڕێوڕەسمەوبۆڕۆژی)١9یتەممووزی١9٤٣(باوەڕپێکراوی
گشتییانەلەگەڵیاوەرەکانیداشاریخانەقینیانتێپەڕاندووەوبەناوچەیئاوەدانی
وشارەدێی ڕووباریسیروان بەرەوسەرڕۆخی  ودێهاتەکانیدا دەشتی)بنکوورە(
کەالریئەوکاتەبوونەتەوەلەتەوەریگەرمیاندا،کەبەزۆریلەودەمانەداولەسەردەمی
فەرمانڕەوایەتیعێراقیپاشایەتیدالەالیەنبنەماڵەوبەگزادەکانیهۆزیگەورەیجافەوە
بەڕێوەبراوەوهاوکاتپاشکۆکردنەوەیبڕێکیزۆرباشیارمەتیلەدێهاتەکانیناوچەی
)بنکوورە(وکەسایەتیوسەرۆکهۆزەکانیباجەاڵن،تاڵەبانیوجموورلەتەنیشت
)قەاڵیشێروانە(ەوەلەڕووباریسیروانپەڕیونەتەوەوچوونەتەئاواییکەالریکۆنی
ئێستاولەماڵیکەسایەتیناسراویگەرمیانوکەالریئەوکاتەکەریمبەگیکوڕی
پاش ماونەتەوە، بەمیوانی بەگیکوڕیحەمەپاشایجاف)١٨٨5–١9٤9( فەتاح
چەندڕۆژێک،مانەوەیانلەئاواییکەالریکۆنیئەوکاتەداوڕاگۆڕینەوەوکۆکردنەوەی
لەشەوی کەالردا، بەگزادەکانیجافی و وخانەوادە کۆمەاڵنیخەڵک نێو لە باربوو
و جاف گەورەی هۆزی سوارەیەکی چەند بەیاوەری ساڵەوەو هەمان تەممووزی 22
کەریم کوڕی بەگی مستەفا گەرمیان ناوچەی مەشرەبی خۆش کەسایەتی بەتایبەتی
بەگیجاف)١92٠-١99٧(گەیشتوونەتەشاریکفریوبۆیەکەمجارباوەڕپێکراوی
گشتیچاویکەوتووەبەکەسایەتیئەودەمانەیشاریکفریئەحمەدبەگیکوڕی
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جەمیلبەگیکوڕیمەجیدپاشابابان)١9١٨–١9٧5(کەلەوماوەیەدالەگوندی
قنگربانبووە.هەرلەشاریکفریشئەندامیئەنجومەنینوێنەرانیعێراقداودبەگی
جاف)١9٠5–١9٦٦(.کەلەڕێگایگەڕانەوەیدابووەلەشاریکەرکووکەوەبۆکەالر
پەیوەندیپێوەکردوونولەگەڵجەماوەرێکیزۆریشاریکفریداوبەئامادەبوونی
وەکیلیقائممقامیشاریکفریلەیانەیشارداوەتوکۆبوونەوەیەکیچاخواردنەوەی
گەورەبەڕێوەچووەوباوەڕپێکراویگشتیواتەمەعرووفجیاووکباڵەکیوتارێکیبۆ
ئامادەبووانداوە،لەهەمانکاتیشدالەالیەندانیشتوانیشارەوەباربوویەکیزۆربۆ
یانەیسەرکەوتنکۆکراوەتەوە.بەڕادەیەکئەندامانیلیژنەیباربووستایشێکیزۆری
هەردووالویئەودەمانەیشاریکفریوناوچەیگەرمیانشێخموکەڕەمیکوڕیشێخ
جەمالیتاڵەبانیوئەحمەدبەگیبابانیانکردووەبەوەیهاوکاریەکیباشوخزمەتێکی
تەواوی بە دا لەشاریکفری باریان ئەوەشکەکارو بەدوای زۆریانکردوون.دوا
بەڕێوەچووە.بۆڕۆژی2٣تەمووزی١9٤٣بەرەوناوچەیداودەوئاوایی)حەوتەغار(
وشارۆچکەیتاووغ)داقوق(وپاشانبۆناوساداتیکاکەییبوونەتەوە،بەجۆرێک
ئەندامانیلیژنەلەسەرڕێڕەووگەشتەکەیخۆیانبەردەوامبوونە.تائەوکاتەی
گەیشتوونەتەکەرکووک،بەاڵمدوایئەوەیلەناوهۆزیداودەوساداتوسەرۆکو
شەمەندەرفەری لەوێستگەی بەخشراوە. پێ باشیان باربوویەکی کاکەیی بنەماڵەکانی
باوەڕ لـێکراوەو، گەرمیان پێشوازیەکی شارەوە دانیشتوانی لەالیەن کەرکووک شاری
پێکراویگشتیدوایمانەوەیانلەماڵیپورزایەکیخۆیلەگەرەکی)ئیمامقاسم(
کەرکوک شاری موتەسەرفی وەکیلی سەردانی دواتر ڕۆژی بۆ کەرکووک. شاری ی
کەلەوسەروبەندەدا:)جەنابیجەاللسائیب(یقائممقامیشاری)چەمچەماڵ(
بووە،لەگەڵیشیدالەسەرئەوەڕێککەوتوونکەلەباخچەی)یانەیفەرمانبەران(یشار
نامیلکەی)یادگاری لەناوەرۆکی بەاڵموەک بخرێت. کۆبوونەوەیەکیجەماوەرییڕێک
یانەیسەرکەوتن(دا.هاتووە،دەردەکەوێتکە:))ناکەسێککە-دواییناسراوپێی
ناوێلێرەدەریبخەین-هەربۆخزمەتیحکومەتێکیئەجنەبیبەقسەیەکیپووچ
فکریمەئموورەکانیتێکدا،لەسەرئەمەوابەچاکزانراکەبێکۆمەڵودەعوەتباربوو
وەربگیرێ....((ئەمەشبۆخۆیبۆتەمایەیئەوەیئەوپالنوپرۆسەیەیلـێتێک
داونوبۆیەدواتروایانبەچاکزانیووەکەبەبێکۆبوونەوەیجەماوەرییو)داوەتنامە(
باربوولەکۆمەاڵنیخەڵککۆبکرێتـەوە.لەهەمانکاتیشداباوەڕپێکراویگشتی:))ئەم

کارەیبۆپاشگەڕانەوەیلەسلێمانیوهەولێربەجێ((هێشتووە.
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دوایچوارڕۆژیتەواوومانەوەیانلەشاریکەرکوکڕوویانکردۆتەشاریسلێمانی
وڕۆژیهەینی)29یتەمووزی١9٤٣(گەیشتونەتەشاروسەرەتاباوەڕپێکراوی
گشتییانەسەردانیموتەسەریفیئەوکاتەیشاریسلێمانیشێخمستەفامەحموود
باربووکۆکردنەوەلەدانیشتوانی قەرەداخی)١٨92-١9٧2(کردووەوبۆمەبەستی
شارموتەسەریفواتە)پارێزگار(وایبەچاکزانیووەکەبەخۆیلەباخچەیەکیشاردا
و هێناوەتەدی ئەوەی دا، )١9٤٣ ئابی )١ی لە ئەوەی وەک بکات. داوەت خەڵک
کۆبوونەوەکەلەباخچەی:ڕەمزیقەزازبەڕێوەچووەوژمارەیەکیزۆرلەکاربەدەستان
وکۆمەاڵنیخەڵکتیایدابەشداربوون.هەرلەوکۆبوونەوەجەماوەریەدا،هەریەکلە
ڕەمزیموحێدینقەزاز)١9١٧-١9٧٣(یڕووناکبیروموتەسەریفیئەوکاتەیشاری
سلێمانیواتەشێخمستەفایمەحموودقەرەداخیوتاریانخوێندۆتەوە،سەرەرای
ئەوانیششاعیریناسراویکوردحاجیتۆفیقبەگیپیرەمێرد)١٨٦٧-١95٠(بەو
هۆی بۆتە زیاتر داوە، خەڵکی کۆمەاڵنی و جەماوەر بۆ دانیشتنەدا لەو کە وتارەی
ئەوەیکەخەڵکیشاریسلێمانیودانیشتوانیشاربەپیریئەوپرۆژەودەسگرۆیی
یەوەبچنوهەریەکەوبەپێیتوانایخۆی،هاوکاریانکردوونونزیکەییەکهەفتەی
تەواولەسلێمانیداماونەتەوە،پاشانلە)٦یئابی١9٤٣(ەوە.مەعرووفجیاووک
وهاوەڵەکانیولەگەڵپیرەمێردیشاعیرداڕوویانکردۆتەشاریهەڵەبجەولەوێش
بوونبەمیوانیحەسەنبەگیعەلیبەگیجاف.لەهەڵەبجەشوەکهەمانشوێنانی
ترکۆبوونەوەیەکیجەماوەرییڕێکخراووەویارمەتیدانیشتوانیهەڵەبجەبۆیانەی
سەرکەوتنیکوردانهەریەکەوبەپێیتوانایخۆیکۆکراوەتەوە.بۆڕۆژیئایندەش
واتە٧ئابیهەمانساڵ،دووبارەگەڕاونەتەوەبۆسلێمانیوبۆجارێکیدیباوەڕ
پێکراویگشتیلە)١١یئابی١9٤٣(دالەوێوەدووبارەهاتۆتەوەکەرکووکوپاشان
بەرەوشاریهەولێربۆتەوە.بەڕایئێمەئەمچوونەیمەعرووفجیاووکوهاوەڵەکانی
زۆرلەشوێنانیترجیاوازتربوەبەحوکمیئەوەی،خۆیخەڵکیئەوەتەوەرەبوەولە
هەمانکاتداپەیوەندیەکیکۆمەاڵیەتیگەورەیلەگەڵکەسایەتیودەوڵەمەندوسەرۆک
هۆزەکانیئەودەوروبەرەداهەبووە.هەربۆیەشئەوبڕەیارمەتیوباربووەیکەلەم
ناوچەیەداکۆیکردوونەتەوەزۆرجیاوازبووەلەشوێنەکانیپێشووتروئەوانەیپاش
هەولێرودەوروبەریسەردانیکردوونوتیایانداماوەتەوە.بۆنموونەکەسایەتیەکانی
وەک:عیزەدینئەفەندیمەالئەفەندیبڕی)١5٠(دیناروخدربەگیئەحمەدپاشا
بڕی)١2٠(دیناروعەلیمەحموودیکاکەخان)٧٠(دیناروعەزیزیئەحمەدپاشاو
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عەتاڵاڵئاغایحاجیڕەشیدئاغاهەریەکەوبڕی)١٠٠(دیناریانلەوڕۆژگارەداکردۆتە
باربوویارمەتیبۆیانەیسەرکەوتنیکوردان.جگەلەشاریهەولێرلەوتەوەرەشدا
و سەرداران لەالیەن کردووەو یان )عەوێنە( گوندی و )دزەیی( ناوچەی سەردانی
کەسایەتیەناسراوەکانیدزەیی،بەتایبەتی)محەمەدڕوشدیدزەیی(کەدواترئەمیش
بووەنووسەرلەیانەیسەرکەوتنیکوردانلەشاریبەغداودانیشتوانەکەیەوەهاوکاری
ودەسگرۆییەکیشایستەکراوون.بۆڕۆژیشەممەواتەلە)2٨یئابی١9٤٣(،باوەڕ
پێکراویگشتیوهاوەڵەکانیچوونەتەشاریکۆیەوسەرەتالەدەرەوەیشار،لەالیەن
کۆمەڵێککەسایەتیدیاریشاریکۆیەوەپێشوازیانلـێکراوەوبەیاوەریلەگەڵ)مەال
حەوێزئاغا(یشاریکۆیەیئەوکاتەدامەعرووفجیاووکچوونەتەالیقائمقامیشار
وبۆئێوارەیهەمانرۆژلەیانەیشاریکۆیە،داوەتێکیچاخواردنەوەڕێکخراووەو
لەومەراسیموکۆبوونەوەیەشداعوسمانحەبیبعەونیشاعیر)١9١٤-١992(ی
ناسراویشاریکۆیە.شیعرێکیخوێندۆتەوەوهەرلەوڕێوڕەسمەشدا،باوەڕپێکراوی
یانەیسەرکەوتن،وتارێکیبۆئامادەبوان،خوێندۆتەوەومەسەلەیهاتنومەبەستیانی
دەسگرۆیی توانا بەپێی و هەریەکە شارەشدا لەم ڕوونکردونەتەوە. ئامادەبووان بۆ
و گەشت وێستگەی دوا لە بەخشیووە. سەرکەوتن یانەی بە خۆیانیان  یارمەتی و
سەردانەکەشیانداوبۆڕۆژی29مانگیئاب.بەڕێگایشارۆچکەی)تەقتەق(دا
دووبارەبەبەلەمولەڕێگایئاوی)زێیبچووک(ەوەبەرەوناحیەیشوانبوونەتەوە.
لەخەڵکی دەسگرۆیی و یارمەتی بەرچاوی تاڕادەیەک بڕێکی کۆکردنەوەی دوای واتە
شارۆچکەی)تەقتەق(ودەوروبەریدووبارەگەڕاونەتەوەشاریکەرکووک.بەاڵم
لێرەبەدواوەلەبەرباریتەندروستیوماندوبوونیئەوماوەیەیمەعرووفجیاووککە
نەیتوانیوەزۆرلەشاریکەرکوکبمێنێتەوە.بۆیەعەبدولڕەحماننورجانئەفەندی
کردنی تەواو و یارمەتی کۆکردنەوەی بۆ هێشتووە، بەجێ لەوێ یاوەری و نووسەر
گەشتەکەیانوخۆشیلەوێوەگەڕاوەتەوەبۆبەغدا.لەپاشئەمهەمووهەوڵەییانەی
سەرکەوتنیکوردان.وەکدەبینیدەستەیبەڕێوەبەرییانەتەنهابەوەوەنەوەستاون
ئامانجەکانی و یانە ناساندنی و دەسگرۆیی مەسەلەی بە سەبارەت پێشتر بەڵکو ،
)بەیاننامە(یەکیانبەناوچەکوردنشینەکانیباشووریکوردستانداباڵوکردۆتەوە.وەک
لەبەشێکیداوبەڕاشکاوییەوەنووسیویانە:))ئەیمیللەتپەروەر:لەبیرتنەچێکە
ئەمڕۆڕۆژیخزمەتەڕۆژیهەوڵدانوتێکۆشینە،میللەتیتەمەڵونوستوو،لەژێرپێ
ئەمێنێ((.هاوکاتلەبەشێکیتریشدادووبارەجەختدەکاتەوەودەنووسێت:))ئەی
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برایغەییور:بەمفکرەئەمکۆمەڵەدامەزرا،ئەمیانەیەکرایەوە،ئەیجوانمەرد:
ئەمیانەیەبۆبەرزبونتە،ماڵیخۆتە،تەماشایەکیبکەلێیالمەدە((وبەمبڕگەیەی
خوارەوەشکۆتاییانبەبەیاننامەکەیانهێناوەونووسیویانە:ئیترئەیحەمیەتکار،
گوردشیعار،فیداکار،ئەیغیرەتدارلەکـێدەرچووخۆتپیشاندە،میللەت،وەتەن،

محتاجیتۆیە)کۆمەڵەییانەیسەرکەتن(.

تەوەریچوارەم
دانووستانەکانینێوانمەالمستەفابارزانیلەگەڵفەرمانڕەوایانی

)عێراق–بەریتانیا(داوئامادەبوونیلەڕێوڕەسمێکییانەیسەرکەوتنیکورداندا
:١9٤٤

هەروەکپێشتریشئاماژەیبۆکرا،یانەیسەرکەوتنیکوردانلەکاتیدامەزراندنیەوە
و کەسایەتی لە زۆر بەشێکی بوونەوەی نزیک لێکدی کۆبوونەوەو جێگای بە بووە
کردوەو بارەگاکەیان سەردانی بەناو ناو و بەردەوامی بە کە ئەوانەی و رووناکبیران
لە کردووەو لەگەڵدا مامەڵەیان دەمانە ئەو )کوردی( ڕووناکبیریی ناوەندێکی وەک
گێڕاوێتی کوردان سەرکەوتنی یانەی کە یادەوەریانەشیدا بۆنەو ئەو و چاالکی کارو
تیایدائامادەبوون.هاوکاتدوایئەوگەشتەدوورودرێژەیکەباوڕەپێکراوییانەو
هاوەڵەکانیلەمانگەکانی)تەممووزوئابی١9٤٣(داوبەشاروناوچەکوردنشینەکانی
باشووریکوردستاندائەنجامیانداوە،توانیویانەبڕێکیزۆرباشیارمەتیبۆبارەگای
سەرەکییانەوکاروچاالکییەکانیکۆبکەنەوەوهاوکاتئەمەشبۆتەمایەیئەوەیکە
بتواننلە:))١١یتشرینیدووەمی١9٤٣((ەوەبەیەکجاریبگوازنەوەبارەگاینوێیان
لەگەڕەکی)العیواچیە(یشاریبەغداوهەروەهایەکەمچاالکیشیانئەوەیانبووەکە
لە)29یکانوونیدووەمی١9٤٤(دا.ئاهەنگێکییەکترناسینیانڕێکخستووەو،
لەڕێوڕەسمێکیکوردەوارییانەیبێوێنەداباوەڕپێکراویگشتییانەوتارێکیبەو
بۆنەیەوەخوێندۆتەوەوجەماوەرێکیزۆرتیایدابەشدرایانکردووە.بەاڵمهەردوای
مانگێکلەڕێوڕەسمیپێشوو.بەتایبەتیلە)2٦یشوباتی١9٤٤(هەمانساڵدا،کاتێک
دانووستانەکانینێوانبزووتنەوەیڕزگاریخوازیگەلیکوردلەسەردەمیپاشایەتیداو
لەکاتیبەرپابوونیڕاپەڕینیبارزانی)١9٤٣-١9٤5(دابەڕێبەرایەتیمەالمستەفای
بارزانی)١9٠٣-١9٧9(لەگەڵحکومەتیعێراقینوریسەعید)25یکانوونییەکەمی
پێ دەست عێراق لە بەریتانیادا فەرمانڕەوایانی ١9٤٤(و حوزەیرانی ی ٤ – ١9٤٣
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دەکات،مەالمستەفایبارزانیوەکنیەتپاکیەکیخۆیبەرانبەربەحکومەتیعێراقی
پاشایەتیوبەریتانیاوئازادکردنیبارزانیەدوورخراوەکانلەشاری)حیللە(بەتایبەتی
شێخئەحمەدیبارزانی)١٨92-١9٦9(وبەڵێندانیبۆچارەسەرکردنیمەسەلەی
ڕەوایکوردودواکاریەکانیلەباشووریکوردستانداولەسەروبەندیجەنگیدووەمی
جیهانی)١9٣9–١9٤5(دا،بەیاوەریماجیدمستەفا)١٨9٦-١9٧٤(یوەزیری
دەوڵەتیعێراقبۆچارەسەرکردنیمەسەلەیکوردلەڕۆژیدووشەمە)2١یشوباتی
میوانیحکومەتی وەک ماوەیشەوێک، بۆ کە مووسڵەوە لەڕێگایشاری دا )١9٤٤
عێراقلە)ئوتێلدیجلە(یئەوشارەدادەمێنێتەوەوچاویبەژمارەیەکلەئەندامانی
حیزبیهیوایشاریمووسڵدەکەوێتوبەزۆریلەودیدارەداباسلەوقەیرانەدەکرێت
کەلەوماوەیەداحیزبیهیواگیرۆدەیدەبێسەرەڕایبارودۆخیگشیکوردوهەروەها
ڕۆژنامەی سەرنووسەری لەوانە: ڕۆژنامەنوسێکدا چەند لەگەڵ  ودیداری چاوپێکەوتن
)نێیرالحق(یمووسڵیکەدواترهەواڵەکەیلەژمارە)22٣(ی)2٣یشوباتی١9٤٤( 

داباڵوکردۆتەوە.
دوابەدوایمانەوەیلەشاریمووسڵوبۆڕۆژیدواترلەگەڵ)2٠(بیستکەسایەتی
لە بەغداوەو دەچێتەشاری بەچەکەوە پێشمەرگەکانی و هاوەڵ و کورد ناودارانی لە
)22یشوباتی١9٤٤(دالەئوتێلی)شگالعرب(دادەبەزێت.دوابەدوایگەیشتنی
بەشاریبەغدا،سەرەتاچاویبەگەورەبەرپرسانیحکومەتیعێراقوفەرمانڕەوایانی
سەعید نوری و )١95٨ -١9١٣( وەسی عەبدولئیالی لە هەر دەکەوێت، بەریتانیا
کۆر کیناهان  سەرەڕای عێراق، وەزیرانی ئەنجومەنی سەرۆکی ی )١95٨ -١٨٨٨(
نوالیس)k.cornwallis   ١٨٨٣-١959(یباڵوێزیبەریتانیالەعێراقوهەروەها
مانەوەیدا لەماوەی بەجۆرێک عێراق، حکومەتی ئەوکاتەی وەزیرەکانی لە ژمارەیەک
ئەوکاتەی کوردەکانی کەسایەتیە و هیوا پارتی ئەندامانی لە زۆرێک بەغدا لەشاری
بینیووەووەکدەشوترێت،کەگوایەلەگەڕەکی)العیواچیە(یشاریبەغدادسەردانی
ماڵیکەسایەتیناسراووئەندامیئەنجومەنینوێنەرانیعێراقیسەردەمیپاشایەتی

شێخوەهابیکوڕیشێخحەمیدیتاڵەبانی)١٨٨٧-١9٧2(کردووە.
لەماوەیمانەوەشیدالەشاریبەغدابەتایبەتیلە)2٦یشوباتی١9٤٤(دا.ڕێبەری
ناسراویکوردمەالمستەفایبارزانیبارەگای)یانەیسەرکەوتنیکوردان(یبەسەر
کردۆتەوەوهەرلەوێشچاویبەژمارەیەکیزۆرلەکەسایەتیوسەرەکهۆزوخەڵکێکی
زۆریئەوکاتەیشاریبەغداکەوتووە،کەلەومەراسیمەدابەشدرایانکردووەوزیاتربۆ
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پێشوازیکردنلەمەالمستەفایبارزانیئامادەبوون،هەرلەمبۆنەیەشداباوەڕپێکراوی
گشتییانەیسەرکەوتنمەعرووفجیاووکباڵەکیوتارێکیتریمێژووییخوێندۆتەوەو
تیایدابەزۆریباسیلەمێژوویکوردوڕەسەنایەتیگەلیکورد،هەرلەبەرەبەیانی
مێژووەوەتاسەردەمینوێیڕوونکردۆتەوەو،هەرلەوبۆنەیەشدامەالمستەفایبارزانی
کۆمەڵێکوێنەیمێژووییودانسقەیلەگەڵدەستەیبەڕێوەبردنییانەیسەرکەوتنی
کوردانوژمارەیەکلەئامادەبوانداگرتووەو،تەنانەتدوولەووێنەمێژوویانەیمەال
مستەفایبارزانیلەنامیلکەی)یادگارییانەیسەرکەوتن(یکوردانداکەهەرلەهەمان
بۆ باڵوکراونەتەوە، یدا و)٨١( )٨٠( الپەڕەکانی لە باڵوکراوەتەوە. و ساڵداچاپ
ومەال ئینگلیز نووسراوە:))وێنەیهەندێگەورەی یەکەمیاندا وێنەی لەژێر نموونە
ژێر لە هاوکات و کورد(( مەزنی پیاوی و ئەشراف ڕووئەسای و بارزانی  مستەفای
دووەموێنەشیاندانووسراوە:))وێنەیمەالمستەفاومەعرووفجیاووکومیرزافرج
ومحەمەدبابانوهەندێئاغاومرۆڤیمەزنیکورد((.دوابەدوایئەمانەوپاشیەک
هەفتەیتەواویمانەوەیمەالمستەفایبارزانیلەشاریبەغداوگفتووگۆکردنیلەگەڵ
کاربەدەستانیعێراقوبەریتانیادادووبارەگەڕاوەتەوەکوردستانوچۆتەوەبارەگای
تایبەتیخۆیلەناوچەیبارزان.هەرچەندەئەوسەردانیکردنەیمەالمستەفایبارزانی
تەنانەت و عێراقەوە فەرمانڕەوایانی الیەن لە کوردان سەرکەوتنی یانەی بۆبارەگای
زۆریانپێ بەرڕەخنەو بەغداشەوەکەوتۆتە ئەوکاتەیشاری ڕۆژنامەمەکانی لەالیەن
ناخۆشبووە.
یەکێکیکەشلەوڕێوڕەسمانەی،کەهەریانەیسەرکەوتنلە)2٤یمارتی١9٤٤(دا
گێڕاویەتیئەویشبۆخۆیبریتیبووەلەیادێکیئایینیومەولودنامەیەکیپێغەمبەری
گەورەوی ئایینی پیاوێکی و کەسایەتی چەند تیایدا کە )د.خ(،  ئیسالم گەورەی
ئەودەمانەیکوردبەشداریانتیاکردووەوەکئەوەیهەرلەمبۆنەیەشداهەریەک
لە:مەالمحەمەدئەفەندیقزڵجی)١٨95-١959(ئیماموخەتیبیمزگەوتی)حسێن
پاشا(وتارێکیئایینی-کۆمەاڵیەتی،کەزۆردەوڵەمەندبووەبەالیەنیڕۆشنگەرییبۆ
کردووە، لەوەش باسی وتارەکەشیدا چوارچێوەی لە هەروەها و کورد ڕۆژگارەی ئەو
بەوەیکە:)مەراسیمیمەلوودیپێغەمبەر)د.خ(موسڵمانانوواڵتانیتریئیسالمی
ئەمنەریتەیانلەگەلیکوردەوەوەرگرتووە،بەتایبەتیناویشاریهەولێرلێرەدازۆر
بەرزەوپیاوانیئایینیلەزۆرالوەڕویانتێکردووەوبەزەمزەمەیزۆرگەورەوەعەجیب
عەبدوڵاڵی مەال بەهەمانشێوە تریشەوەو لەالیەکی و کراوە( تێدا مەولوودی حەفلەی
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ژیاننامەی سەربوردەو لە باسی تیایدا بەزۆری خوێندۆتەوەو ئایینی وتاریکی قزڵجی
پێغەمبەر)د.خ(کردووەبەنموونەشئەمئایەتەپیرۆزەیهێناوەتەوە)وانکلعلیخلق
یانەیسەر ناسراوی ڕێوڕەسمەشداشاعیری ئەو کۆتایی لە بەجۆرێکهەر العڤیم(.
کەوتنمیرزامحەمەدحوسێنیزەنگەنەبەپارچەشیعرێکوالویفەیلیلوڕقەهرەمانی
حاجیحەسەنیبەدەنگێکیبەرزوتارێکدەخوێنێتەوەولەکۆتاییڕێوڕەسمەکەشدا
عەبدولسەالمحیلمی)١9١٣-١9٦9(شاعیروڕۆژنامەنووسبەشیعرێکبەشداریڕێو

ڕەسمەکەیکردووە.
لەکاتێکیشداکەیانەیسەرکەوتنیکوردانلەگەرمەیچاالکیوهەنگاویجۆربەجۆری
تریخۆیدابووە،هاوکاتبۆتەناوەندێکزۆرمشتومڕوملمالنێیسیاسیوکۆمەاڵیەتی
وئیداریشیلەگەڵخۆیداهێناوەتەکایەوەبەتایبەتیلەوماوەیەوە،کەحیزبێکیسیاسی
وەکهیوا)١9٣٧-١9٤5(لەباشووریکوردستاندالەئاسۆیگەشەکردنوهەنگاونانی
لەنێوەندی بەتەواوی کە بەغدادا وەک شارێکی لە بەتایبەتی خۆیدابووە، بەردەوامی
دەستەیڕووناکبیریکوردوخوێندکارانیزانکۆوتەنانەتلەڕیزەکانیئەفسەرانیکوردی
و ناوەند هەروەها کردبووەوەو، خۆی جێگای بەتەواوی پاشایەتیدا عێراقی سوپای
لەبارو زۆر تاڕادەیەک شوێنێکی یش کوردان( سەرکەوتنی )یانەی وەک بارەگایەکی
جێگای و تیادابنێ خۆی گەرای بەئاسانی بتوانێت ئەمیش بۆئەوەی بووە گونجاو
هەر هەرچەندە بکاتەوە، بەڕێوەبردنیشدا دەستەی لەڕیزەکانی تەنانەت خۆی شیاوی
لەگەڵدامەزراندنیداوایڕاگەیاندبوو،کەئەوهیچپەیوەندیبەکاریسیاسییەوەنابێت،
لە بەڕوونی زۆر )١99٤  /5  /2٧ – ١925( نەریمان مستەفا وەک کەسێکی بەاڵم
بیرەوەریەکانیژیانیخۆیداجەختلەسەرئەمالیەنەدەکاتەوەونووسویەتی:یانەی
سەرکەوتنیکوردانماوەیەکقوتابیانیکوردیلەدەورئااڵبوو،وابزانملەساڵی)١9٤٤( 
مەعرووف لیستی ئەکرد. تیادا بەرەکانیان بەر لیست دوو کرا هەڵبژاردنێک بوو، دا
جیاووکباڵەکی،عەبدولڕەحماننورجان،بەشیرموشیر)١٨9٣-١9٦٣(،میرزافەرەج
شەریف)١٨٨١-١95٣(ویەکێکلەبابانەکان.لیستیعەلیکەمالعەبدولڕەحمانبەگ
)١9٠٠–١99٨(یشبریتیبوونلەمحەمەدبرزۆیشاعیر،موکەڕەمجەمالتاڵەبانی،
فائقهوشیار)١92١–2٠٠2(،عەبدولقادرقەزاز)١9١2-١992(،عەالئەدینسەجادی
ئەمین بەتێکەوتنیمحەمەد ناکۆکیەش و ئەمکێشە دواتر بەاڵم .)١9١–٨٤9٠٧(
زەکیبەگیوەزیرومێژوونووسیکوردچارەسەردەکرێتولەهەردوولیستەکەدەستەی
بەڕێوەبردنپێکدەهێنرێتوهاوکاتمەعرووفجیاووکباڵەکیش،وەکباوەڕپێکراوی
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گشتییانەیسەرکەوتنیکورداندەمێنێتەوە.
دوای یش  )2٠٠2 - ١9١9( محەمەد مەسعود مامۆستا وەک کەسایەتیەکی هاوکات
ئەوەیسەرچلەیباوکیواتەمەالیگەورەیکۆیە)١٨٧٦–١9٤٣(لەالیەندەستەی
بەڕێوە  جیاووکەوە مەعرووف بەتایبەتی و کوردان سەرکەوتنی یانەی بەڕێوەبردنی
ئەم لەسەردەمی ماوەیەداو لەم واتە یانە ئیداری ئەندامی دەبێتە ئەویش دەبرێت.
دووبەرکایەتیوملمالنێیەینێوکاروبارییانەیسەرکەوتندامامۆستامەسعودمحەمەد
ئەندامێکیفەرمیئیدارەی)یانەیسەرکەوتن(بووەوزۆرڕاستگۆیانەشلەبارەیئەم
ملمالنێوناکۆکیەینێوانئەندامەگەنجەکانیسەربەحیزبیهیواوباڵیباوەڕپێکراوی
یانەواتەمەعرووفجیاووکەوەلەیاداشتەکانیخۆیدانووسیویەتی:ساڵی١9٤5گەنجان
کەبەشێکیچاالکیانئەندامیحیزبیهیوابوونوتەجربەیچاالکیینهێنیاندیتبوو،
هەبوونییانەیانبەهەلزانیبۆئەوەیلەوڕێگایەوەخزمەتێکیئامانجەکانیانبکەن،
ئەمحیسابەیانئەگەرچووبایەتەسەرودەستیانبەسەرکاروبارییانەیسەرکەتنی
کورداندابگرتبایەدەربوونەیخێروچاکەیەکیبۆدەکردنەوە.دیاردەیەکیلەمبابەتەش
لەوکاتەدابووە،کەڕۆژبەڕۆژژمارەیخوێندکارانیکوردلەشارێکیوەکبەغدای
وەک کەسێکی هەروەها و بووە بەردەوامدا گەشەکردنێکی و بوون لەزیاد ئەوکاتەدا
مەعرووفجیاووکیشتائەمکاتەوابیرینەکردۆتەوە،کەزیادبوونیتوێژێکیئەتۆچ
لەبەغداوچلەنێویانەیسەرکەوتنیکورداندائەبێتەقۆرتومایەیسەرئێشەیەکی
گەورەلەداهاتووولەمێژووییانەیسەرکەوتنداوەکئەوەیلەڕۆژیهەڵبژاردنیشدا
))کەچی ئەندامەتی: بۆ کردووە پێشنیار ناوێکی چەند باڵەکی جیاووک مەعرووف
بەرەیحیزبیهیوالیستیسەربەخۆیخۆیانهەبوو.بەاڵمکاتێکدەنگدراودەستکرا
نامزەدەکانی دەرکەوت بوو درا پێ دەنگیان لەوانەی هەرکەسەی پشکی ژماردنی بە
جیاووکلەوانەیکۆنبوونلەئەندامەتیتاکێکیاندەرناچێت.سەغڵەتیبەجیاووکەوە
بڕی دەری نەگیراو پێ خۆی ئیتر دەنگەکان ئەژمارکردنی کۆتایی بەرەو تا دیاربوو
لەوڕۆژەداسەرپەرشتیکارەکەبکاتودەبێ ناتوانێت بێتاقەتیچیدیکە لەبەر کە
ئێوارەدابژمێردرێنولێکبکرێنەوە((ئەوەبوو لەکاتی پاشماوەیدەنگەکانسبەینێ
مەعرووفجیاووکباڵەکیپێشنیارەکەیخۆیبەجێدەهێنێتوئەنجامیهەڵبژاردنەکە
دوادەخاتهەرچەندەناڕەزاییوڕەخنەیەکیزۆریڕووبەڕوودەکرێتەوەوکەچیلەگەڵ
ئەوەشداهێندەینامێنێتبۆئەنجامیکۆتاییهەڵبژاردنەکەبۆئەمەشهەرمەسعود
محەمەدزۆربەڕاشکاوییەوەدەنووسێت:))بەاڵمچدەکەیلەگەڵقیلەشەرعانکەدەبێ
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هەموودەنگەکانبخوێندرێتەوەوبەسەرپەرشتیئەمینعامیشبێت((.کەمەبەستیلە
مەعرووفجیاووکباڵەکیە،هەروەکخۆڵکردنەچاویشبۆسبەینێجیاووکلەڕێگای
ڕۆژنامەکانیئەوسەردەمەوەبەیاننامەیەکباڵودەکاتەوەوتەواویپرۆسەیهەڵبژاردنەکە
هەڵدەوەشێنێتەوەوالیخۆشیانەوەدەستەوئەندامانی)حیزبیهیوا(سەرەڕایدژایەتی
کردنیبڕیارەکەودەسەاڵتیتاکڕەوانەوتاکالیەنانەمەعرووفجیاووکلەنێوەندی
یانەیسەرکەوتنیکورداندا.بڕیاریحیزبیهیواششتێکیدیکەدەبێتبەوەیئەوانیش:
نەشرەیەکینهێنیبەشەولەشاریبەغداباڵودەکەنەوە،کەبەزۆریهێرشدەبێتبۆ
سەرمەعرووفجیاووکوحکومەتیش،جاهەڵوێستێکیلەمتەرحەشدواتردەبێتە
مایەیئەوەیکەچەندکەسێکلەخوێندکارانولەوانەیپەیوەندیانبەکێشەییانەی
لەوانە:))شێخعەالئەدین لەالیەندەسەاڵتەوەدەستگیردەکرێن سەرکەوتنەوەهەبوو
سوجادی،عەبدولقادرقەزاز،کاکەحەمەیخانەقا)١9١٨–١9٦٣(،جەوهەرعەزیز
دزەیی،کانەبیعەزیزدزەیی،موکەڕەمتاڵەبانی،جەلیلیوسفوهیدیکەش...((.
تەنانەت ژێرچاودێرییەوە، خرابوونە و دەکرا لەگەڵدا مامەڵەیان بەڕادەیەک ئەمانەش
ئەوانەشیانکەخوێندکاریزانکۆوپەیمانگاکانیئەودەمانەیشاریبەغدابوونلە
دەبرانەوە تاقیکردنەوەش دوای تاقیکردنەوەو بۆ دەبران پۆلیسەوە دەزگای الیەن
وەک کەسایەتیەکی سەری لەژێر کەزیاتر جۆرەش لەم هەڵوێستێکی بەندینخانە. بۆ
مەعرووفجیاووکباڵەکیخۆیدابوودواتریشبووەجێیناڕەزاییکۆمەاڵنیخەڵکو
هەروەهاجێیناڕەزاییوهێرشکردنێکیتوندیڕۆژنامەیەکینهێنیوەک)ئازادی(کە
لەودەمانەدازمانحاڵیحیزبیشیوعیعێراقبووجگەلەوەشبەڕادەیەکیزۆرڕقیان
لەکەسانێکیوەک:مەعرووفجیاووکباڵەکیوعەلیکەمالعەبدولڕەحمانوماجید

مستەفادەبووەوە.

 تەوەریپێنجەم
گەشەکردنیڕۆژنامەوانیوڕووناکبیریکوردی

لەسایەییانەیسەرکەوتنیکورداندا١95٧-١9٦٤
لە کوردان سەرکەوتنی یانەی کە زانستیانەی و ڕووناکبیری پرۆژە ئەو هەموو وەک
شاریبەغداهەرلەسەرەتایدامەزراندیەوەلەبەرنامەیدابووەجێبەجێیانبکات.تا
ئێستاوپاشنەمانوهەڵوەشانەوەییانەیسەرکەوتنلەنیوەییەکەمیشەستەکانی
سەدەیبیستەمیڕابووردودابایەخوتایبەتمەندیخۆیلەدەستنەداوەووەکتردەکرێت
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بەرچاویان دواداچوونی بە و وردو لێکۆڵینەوەی زیندوو و دەوڵەمەند الیەنێکی وەک
لەسەربکرێت.هەرچەندەئەوەشبۆخۆیوەکدرێژەپێدەرێکیبەردەوامیگۆڤاری
بەناوبانگیگەالوێژ)١9٣9–١9٤9(بووەوتاڕادەیەکیزۆردرەنگلەماوەیچاالکی
بەساڵێک ئەوەی وەک کایەوە. هاتۆتە دا کوردان( سەرکەوتنی )یانەی تەمەنی و
لە پێشترو ساڵی لەهەمان هەر ١95٨(و تەمموزی )١٤ی شۆڕشی بەرپابوونی پێش
کاری و ڕۆژنامەوانی بواری لە توانیوویەتی بەدواوە. )١95٧( ساڵی تەموزی مانگی
بۆماوەی باڵوبکاتەوەو هیوا( یەکەمینژمارەی)گۆڤاری دا، ڕۆژنامەگەرییکوردیی
))شەشساڵ((یتەواوبەبەردەوامیوبەسەریەکەوەنزیکەی)٣٨(سیوهەشت
ژمارەیلـێباڵوبکەنەوە،کەبۆخۆیوەکناوەرۆکووەکئەوەیلەسەربەرگیژمارەی
یەکەمیدانووسراوەبەزۆریگۆڤارێکی:))ئەدەبیوزانستی،مانگانەیە((وبەڕوونی
هەروەها و کوردانە یانەیسەرکەوتنی ئیمتیازی وایدەستنیشانکردووە،کەخاوەنی
بەڕێوەبەریبەرپرسیتاژمارە)٨(یحافزمستەفاقازی)١929-2٠١٠(الویچاالکی
ئەودەمانەیبواریڕووناکبیرییکوردیوپاشانهەریەکلەدکتۆرهاشمدۆغرمەچی
لەو بارەگاکەشی هەروەها بوون.  تاڵەبانی جەمال شێخ  کوڕی دکتۆرموکەڕەمی و
دەمانەدالە)شەقامیزەهاوی(بووەوهەرلەسەرەتایدەرچوونییەکەمینژمارەیەوە
لەچاپخانەیتەمەدون)تمدن(لەشاریبەغدادچاپکراوەوبەزۆریئابوونەیسااڵنەی
یەکدیناریتەواووبۆخوێنکارانوقوتابیانیشبە)٧5٠(فلسبووە،کەچیبەدانە
تەنهابە)١٠٠(فلسیئەوکاتەفرۆشراوە،بەجۆرێکیانەیسەرکەوتنیکوردانلەپاش
لێرە ئەوەی مایەی بۆتە هیواوە گۆڤاری باڵوکردنەوەی و دەرکردن مافی وەرگرتنی
ئەودەمانە کوردی قوتابیانی و ڕووناکبیران و نووسەران لە زۆر ژمارەیەکی بەدواوە
بەگەرموگوڕییەکیزیاترەوەڕوویتێبکەنوبەرهەمونووسینیخۆیانبگەیەننە
گۆڤاریهیوابەمەبەستیباڵوکردنەوەوەکئەوەیلە:ساڵی)١95٧-١95٨(ەوە
شاری لە کورد ڕۆشنبیرانی و الوان مەڵبەندی کردۆتە کوردانیان سەرکەوتنی یانەی
ئەو زۆربەی ئەوکاتەو بەرزەکانی گۆڤارە ڕادەی گەیاندە هیواشیان گۆڤاری بەغداو
باسانەشی،کەتیایدائەنووسرانوباڵودەکرانەوەبەپێیئەوهەلومەرجوسەروبەندە
وتاریبەرزوئازایانەیتیادەنووسراوباڵودەکرایەوە.هەروەهاجگەلەباڵوکردنەوەی
چاپدانی لە  کوردان سەرکەوتنی یانەی هەنگاوەکانی لە دی یەکێکی هیوا گۆڤاری
کتێبیناوبەناووکردنەوەیخوێندنگەیەکیکوردیبووبەتایبەتیلە:مانگی)مارتی
١95٨(داکەلەناوخودییانەیسەرکەوتنخۆیداوهەفتەیدووجاروانەیبەزمانی
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ڕێکخستنی سەرەڕا ئەوکاتە. فلسی )5٠٠ - 25٠( بە مانگی وتراوەتەوە تیا کوردی
مەراسیمیجەژنینەورۆزیسااڵنەوئاهەنگگێڕانییەکترناسینوڕێوڕەسمیتریجۆر
بەجۆر.وەکئەوەیلە)2٣یئاداری١959(داولەهۆڵیکۆلێژیپەروەردەیسەربە
زانکۆیبەغدا،کەلەودەمانەدابە:)دارالمعلمینالعالیە(ناسرابووەئاهەنگێکیجەژنی
بەو وتارێکی دۆغرەمەچی هاشم دکتۆر کە ئەوەی تیایداسەرەڕای ڕێکخراوەو نەورۆز
بۆنەیەوەخوێندۆتەوە،هاوکاتهەریەکلەهونەرمەندانیوەک:ئەحمەدخەلیل)١92٨ 
–١99٨(،فازیلوحەسەنیجەزیریشلەئاهەنگەکەیاندابەشداریانکردووەوتەنانەت
لەهەمانساڵیشدایەکێکیدیلەچاالکیەدیارەکانییانەسەرکەوتنئەومەراسیموڕێو
ڕەسمیڕێزلێنانەبووە،کەلەشاعیریگەورەیکوردیڕۆژئاوایکوردستانقەدری
گەلی ڕزگاریخوازی بزوتنەوەی ڕێبەری تیایدا تەنانەت نراوەو  )١9٧2 -١9١١( جان
کوردمەالمستەفایبارزانی)١9٠٣-١9٧9(پاشگەڕانەوەیانلەیەکێتیسۆڤێتەوە
بۆعێراقتیابەشداریکردووە،هەروەهابەشداربوونوئامادەبوونینوێنەریسەرۆک
عەبدولکەریمقاسم)١9١٤-١95٨(وسەرۆکونوێنەریحیزبەسیاسیەکانیئەوکاتەی
عێراقوخوێندنەوەیچەندینوتاریجۆربەجۆرلەوبۆنەوڕێوڕەسمەدا.بەاڵموەکیدی
ئەوەیکەپەیوەستبێتبەگۆڤاریهیواوبەبەردەوامیلەباڵوبوونەوەودەرچوونیدا،
دەبینیتبەزۆریلەشارەئاوەدانەکانیئەودەمانەیباشووریکوردستانوتەنانەت
لە بتوانێت ئەوەی بۆ هەبووە، بەخۆی تایبەت باوەڕپێکراوی گۆڤارەکە دەرەوەشیدا،
ڕێگایئەوانەوەولەنێوەندیخوێنەرانودەستەیدەستەبژێریکورییئەوکاتەداباڵوی
بکەنەوە،بەتایبەتیلەلەڕێگایهەندێفرۆشگاوکتێبخانەیشارەکانیئەوکاتەیوەک:
بەغدا،سلێمانی،کەرکووک،هەولێر،شەقاڵوە،کۆیە،ڕانیە،هەڵەبجە،زاخۆ،قەاڵدزێ،
بەشانی شان مووسڵیش..، شاری تەنانەت و چەمچەماڵ کفری، خانەقین، ڕەواندز،
ئەوەشلەدواالپەڕەیژمارە)١(یەکیدائەوەدەهێنێتەوەبیریخوێنەرانوکۆمەاڵنی
خەڵکوبەڕاشکاوییەوەبۆیاندەنووسێت:))بەهیوایەباویخوێندنوخوێندەوارییبە
زمانیکوردیباڵوبێتەوە،جاکەواتەتکاتلێئەکاتهەرناتەواویوکەموکوڕیەکیتیا
ئەبینیتچاویلێمەپۆشە،ئاگاداریبکەچونکەکەموکووڕیخۆتەوبەناویکوردەوە
ئەژیودەرئەچێ...((.هەروەهاگۆڤاریهیواسەرەڕایئەوەیژمارەکییەکجارزۆر
لەئەدیبونووسەرانیکوردیئەوڕۆژگارەیلەدەوریخۆیکۆکردۆتەوەوناوبەناو
نووسینوبابەتیخۆیانیانتیاباڵوکردۆتەوە،کەچیئەوانەشیکەبەزۆریلەڕووی
بەڕێوەبردنوراییکردنیکاروباریڕۆژانەیگۆڤارەکەوەشوێندەستیاندیاربێتو
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بەشداریانتێداکردبێتوبەزۆریلەلیژنەیدەرکردنیدابووبێتنبەزۆریبریتیبوون
لەنووسەروڕووناکبیروکەسایەتیەدیارەکانیئەوکاتەیوەک:کەریمسەعیدزانستی،
کامیلژیر،محەمەدیمەالکەریم،عیزەدینمستەفاڕەسووڵ،محەمەدنووریعارف،
نووسەرێکی چەند لەماوەیەکیشدا هەروەها و فەخری محەمەد نەسرین ناکام، سەعید
دیاروناسراویتریوەک:شێخعەالئەدینیسوجادی،فاتیحیکوڕیمەالعەبدولکەریمی
مودەریس،ناهیدەیشێخسەالم،عەبدولڕەزاقمحەمەدبیماروکاکەمەمبۆتانیئەم
ئەرکەیانلەئەستۆگرتووە.هەروەهاسەرەڕایبایەخدانیبەالیەنوبواریوەرگێڕان
وەکناوەرۆکیشتابڵێیگۆڤاریهیواگۆڤارێکیدەوڵەمەندبووەو،هەروەکوئاماژەی
بۆکرا:هەڵدەگرێتلەزۆربواروالیەنیتریهەمەچەشنیەوەلەسەریبنووسرێتووەک
گۆڤارێکیدەوڵەمەندیبایەخداربنرخێنرێت.ماوەتەوەبەکورتیبڵێین:زۆربەیزۆری
ژمارەکانیگۆڤاری)هیوا(لە)٨٠(الپەڕەیتەواوزیاتربوونوبەسەریەکەوەتامانگی
شوباتیساڵی١9٦٣وتائەوکاتەیحکومەتیعێراقوبەتایبەتیهەریەکلەوەزارەتی
داراییوناوخۆدەکەونەدژایەتیکردنییانەیسەرکەوتنیکوردانەوەویارمەتیودارایی
لەسەرداخستنییەکجاری بڕیار بەیەکجاری تەرخانکراویلێکەمدەکەنەوەودواتر
دەدەنبەبەردەوامیباڵویانکردۆتەوەوبەسەریەکەوە)٣٨(ژمارەیلێباڵوکراوەتەوەو
دوابەدوایئەمەشبەزۆریسەرۆکوئەندامانودەستەینووسەرانیباڵوەیلێدەکەن

وبەشێکیشیانپەیوەندیدەکەنبەشۆڕشیڕزگاریخوازیکوردەوە.
جگەلەیانەیسەرکەوتنیکوردانوەکوپێشترئاماژەیبۆکرا،گۆڤاریهیواشکەهەر
زمانحاڵییانەیسەرکەوتنیکوردانبووەلەڕوویچاپکردنوباڵوکردنەوەیکتێبەوە
باڵوکراوەیتایبەتبەخۆیهەبووەوبەزۆریهەرلەزنجیرەوباڵوکراوەکانیگۆڤاریهیوا
بوونوناوبەناوباڵویانکردۆتەوەلەوانە:کتێبیمێژوویی:)مێژوویکوردوکوردستان(
یئایەتوڵاڵیمەردۆخیکەمحەمەدفیدالەدووبەرگیسەربەخۆداولەزمانیفارسییەوە
الپەڕەبووەو یەکەمیان:)١٦٤( بەرگی ئەوەی وەک کوردی، زمانی وەریگێڕاوەتەسەر
کەچیبەرگیدووەمیان:تەنها)9٨(الپەڕەولەچاپخانەی)نەجاح(یشاریبەغدا
چاپکراوە.دواکتێبێکیش،کەئێمەبینیبێتمانوهەرلەزنجیرەوباڵوکراوەکانیگۆڤاری
هیوابووبێتوەکئەوەیبەڕوونیلەسەربەرگەکەیدانووسراوە:))ژمارەسێلەباڵو
کراوەکانیهیوا((،کتێبێکەبەناونیشانی:))ئاوڕێکلەشۆڕشەمەزنەکەیعێراق((ەو
کەلەنووسینی:فازیلناوێکبووەوهاوکاتکەسێکیشبەناوی:)هێمن(ەوەپێشەکی
بۆنووسیوەبەناونیشانی:))شۆڕشەکەمانوکوردستانیبەشکراو((.سەبارەتبەناوی
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تەواویئەمەیدواییانوبەپێیلێکدانەوەیمستەفایسەیدئەحمەد)نەریمان(گوایە
نووسەروپارێزەریناسراوکامیلژیر)١9٣٤(بێت،کەچیبەخۆیواتەکامیلژیردەڵێت:
ڕاستەئێمەماوەیەکبەناوی)هێمن(ەوەنووسینمانباڵوکردۆتەوە.بەاڵمبۆئەمەیانپێ
ناچێتنووسینیمنبێتوشتێکیئەوتۆمنایەتەوەیاد.بەاڵمهەندێکیدیدەڵێنکە
گوایە:عەزیزشاڵیە.ماوەتەوەبڵێین:بەسەریەکەوەتەواویکتێبەکەلە)٦٨(الپەڕە
پێکهاتووەوبەهەمانشێوەیکتێبەکەیئایەتوڵاڵیمەردۆخیمێژوونووسهەرلە
چاپخانەی:)نەجاح(یشاریبەغداولەساڵی)١95٨(داچاپکراوە،لەگەڵئەوەشدا
نووسەرەکەشیکتێبەکەیخۆیپێشکەشکردووەبۆ:))پاڵەوانیشۆڕش..بۆقارەمانی
ڕێیئازادی...بۆبلیمەتیهەڵکەوتوو...بۆخۆشەویستیکوردوعەرەب...بۆڕۆڵەی
گەلکاکعەبدولکەریمقاسم((وەکئەوەیلەتەواویدەقیپێشکەشکردنەکەداهاتووە.

ئەنجامیکۆتایی
دوایئەوەیماوەیەکیزۆربەسەرچاوەکۆکردنەوەوتاوتوێکردنونووسینەوەیئەم
بابەتەوەسەرگەرمبووینگەیشتینەئەوئەنجامەیکەکۆمەڵێکزانیاریوردونوێترمان
یانەیسەرکەوتنیکوردانو بەتایبەتیسەبارەتبەکاروچاالکیەکانی خستۆتەڕوو
هەمووئەوکەسایەتیوئەدیبونووسەروئەندامانەیکەلەدەوریڕێکخستنەکانی
ئەمیانەیەکۆبوونەتەوەوبەبەردەوامیسەردانیانکردووە.کەهەڵدەگرێتچەندین

لێکۆڵینەوەوتێزیزانستیلەبارەوەبنووسرێت.بۆنموونەبۆمانڕوونبوەوە:
سەرکەوتنی بەیانەی پەیوەندیان ئەوانەی بەتایبەتی و ئەندامان ژمارەی -١
کوردانەوەکردووەهەرلەڕۆژیدامەزراندنیەوەتاساڵی١9٦٠بەپێیبەڵگەنامەکانییانە

ژمارەیانگەیشتۆتەسەروویدووهەزارئەندام.
2-بەتەواویلەوەگەیشتینکەیانەیسەرکەوتنیکوردانکاروچاالکیەکانیتەنهابریتی
نەبووەلەچاالکی)ڕووناکبیریی–کۆمەاڵیەتی(وەکئەوەیلەپەیڕەویناوخۆییەکەیدا
هاتووە.بەڵکوبەتەواویتوانیویەتیئەوسنوورەببەزێنێوکارەکانیسەربکێشێبۆ
الیەنیسیاسیوپەیوەندیلەگەڵزۆرحیزبوڕێکخراویسیاسیکوردیداهەبێتوەک

لەچوارچێوەیلێکۆڵینەوەکەدائاماژەمانبەچەندنموونەیەککردووە.
بەهۆکاری تەنانەت داو تەمەنی قۆناغێکی لەچەند کوردان سەرکەوتنی یانەی -٣
سیاسیەوەبارەگاکەیچلەالیەنفەرمانڕەوایانیعێراقبەدەستلەپشتدانیواڵتانی
دەرەکیداخراوەبۆنموونەلەکاتیبەرپابوونیجەنگیدووەمیجیهانیوبەتایبەتی
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بزوتنەوەیڕەشیدعالیگەیالنیساڵی١9٤١دا.
٤-بەبەردەوامیوبەتایبەتیلەدەدوازدەساڵیتەمەنیبەدواوەبۆتەمەیدانیملمالنێی
سیاسیبەتایبەتیلەکاتیپرۆسەیهەڵبژاردنەکانیدەستەیکارگێڕیسااڵنەیدابۆنمونە
لەچلەکانیسەدەیڕابردوودامەیدانیملمالنێوهەژموونگەریهەریەکلەالیەنگرانیپارتی
هەوادارانی نێوان لە ئەوملمالنێیە دواتریشدا لەسااڵنی و عێراق هیواوحیزبیشیوعی

حیزبیشیوعیوپارتیدیموکراتیکوردستانداخەستتربۆتەوە.
گەلێک توانیویەتی ئەوەی سەرەڕای ناوەندێک وەک کوردان سەرکەوتنی یانەی -5
باڵوکراوەوکتێبوگۆڤارێکیدەوڵەندیوەکهیوا)١95٧-١9٦٣(باڵوبکاتەوەهاوکات
ناوەندێکبووەبۆئەوەیزۆرکەسلەڕێگایئەوخوالنەوەکەناوبەناوکردویەتیەوە

یەوەفێریخوێندەواریوبەتایبەتیزمانیکوردیبن.
٦-وەکناوەندێکڕێبەریبزتنەوەیڕزگاریخوازیگەلیکوردمەالمستەفایبارزانیلە
دووماوەیجیاوازداسەردانیکردووەیەکەمیان:لەکاتیدانووستانیساڵی)١9٤٤( 
دا،کەبارزانیبەهێزیچەکدارەوەچۆتەشاریبەغداودووەمیان:دوایگەڕانەوەی
لە و )١95٨ تەمووزی )١٤ی شۆڕشی بەرپابوونی لەئەنجامی و سۆڤێت یەکێتی لە
ڕێوڕەسمیئەوڕێزلێنانەدائامادەبووەکەلەشاعیروڕووناکبیریکوردقەدریجاننراوە.
سیاسیەکانی لەحیزبە زۆرێک و قاسم عەبدولکەریم نوێنەری ئامادەبوونی سەرەڕای
ناوەرۆکی لە وەک دی گرنگی لێکدانەوەی دەیان عێراق.ئەمانەو کودو ئەودەمانەی

توێژینەوەکەماندائاماژەمانبۆکردوون.
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ژێدەرو پەراوێزەکان: 
١-  السید عبد الرزاق الحسنی، تاریخ االحزاب السیاسیە العراقیە، دراسە تاریخیە عن االحزاب السیاسیە التی تکونت فی 

العراق بین العامین ١٩١٨ – ١٩٥٨، )بیروت: ٢٠١٣(، ێ ١٨ – ٣٢. 
٢- ئیسماعیل حەققی شاوەیس: ئیسماعیل حەققی عەلی ڕەسول ئەحمەد ئاغا لە ساڵی )١٨٩٤( دا لە موسڵ لە دایک 
بووەو پلەکانی خوێندنی  لەحوجرە و لەشارەکانی سلێمانی و بەغداو پاشان بۆتەواو کردنی قوتابخانەی  جەنگی لە ساڵی 
)١٩٠٧( دا چۆتە ئەستەمبووڵ و دوای تەواو کردنی لە ساڵی )١٩١١(دا،  دەبێتە ئەفسەر لەسوپای عوسمانی و پلەی 
موالزمی دووەمی پێ دەبەخشرێت، ھەروەھا لەماوەی سااڵنی جەنگی یەکەمی جیھانیدا، لەالیەن ھێزەکانی بەریتانیاوە، 
دەستگیر دەکرێ و دووردەخرێتەوە بۆ واڵتی ھیندستان، دوای ئازادکردنی دەگەڕێتەوە کوردستان و دوای کۆتایی ھێنانی 
دەسەاڵتی شێخ مەحموودی حەفید و دوورخستنەوەی  دووبارە دەگەڕێتەوە واڵتی تورکیاو وەک ئەفسەرێک لە ڕیزەکانی 
ناسریە،  شارەکانی:  لە  ماوەیەک  باشووری کوردستان  و  عێراق  بۆ  یەکجاری  دوای گەڕانەوەی  دەبێت.  بەشدار  سوپادا 
دووەمی  کانونی  کۆتاییەکانی  لە  و  بەناچارییەوە  تائەوکاتەی  دەبێت.  سەرگەرم  وتنەوەوە  وانە  بە  کفری  و  کەرکوک 
فەرمانڕەوایانی  الیەن  لە  عێراق  ھێرشکردنە سەر شای  بەبیانوی  بەاڵم  عێراقەوە  ڕیزەکانی سوپای  دەچێتە  ەوە   )١٩٢٧(
ئینگلیزەوە دووردەخرێتەوە و لە ھەمان ساڵیشدا بەشداری ئەو کۆنگرە سیاسیەی )کۆمەڵەی خۆیبوون (ی کردووە، کە لە 
مانگی تشرینی )١٩٢٧( دا لە ھاوینەھەواری )بحمدون( بەڕێوەدەچێت. ھەروەھا ماوەیەکیش قائممقامی شارەکانی ئاکرێ و 
ڕانیە و مەخمووردەبێ، سەرەڕای بەشداریکردنی لە کۆماری کوردستان لە )مەھاباد( و چەندجاێک زیندانی کردنی لەالیەن 
فەرمانڕەوایانی عێراقەوە لە )١٢ی مایسی ١٩٧٦( دا کۆچی دوایی کردووەو لە گردی سەیوانی شاری سلێمانی نێژراوە. 
بڕوانە: دڵشاد مەحموود عەبدولڕەحمان، ئیسماعیل حەققی شاوەیس ١٨٩٤ – ١٩٧٦، دکتۆر کەمال مەزھەر پێشەکی بۆ 

نووسیوە، )ھەولێر: ٢٠٠٤(، ل ٢٣ – ٣٣. 
والنشر،  للگباعە  سردم  دار  سیاسیە،   – تاریخیە  دراسە   ،١٩٣٩  -  ١٩٢٦ الجنوبیە  کوردستان  صابر،  اسعد  سروە   -٣

)السلیمانیە: ٢٠٠٦(، ێ ٣٣٣ – ٣٤٣. 
  ٤-  ئازاد عوبێد ساڵح، ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی و ڕووناکبیریی مەعرووف جیاووک  ١٨٨٥- ١٩٥٨، )ھەولێر: ٢٠١٢(، 
ل ٢٦٦، غەفوور ڕەشید دارا غا، یانەی سەرکەوتنی کوردان لە چەند دێڕێکدا، گۆڤاری دەنگی مامۆستا، ژمارە  )١(، 

حوزەیران  و تەمووزی  ١٩٧٢، ل ١٦. 
٥- سروە اسعد ێابر، کوردستان الجنوبیە..، ێ ١٨٤ - ١٨٧، ئەحمەد باوەڕ، شەڕی ئاوباریک و ستراتیجیەتی بەریتانیای 
گەورە لە کوردستاندا، کاروان )گۆڤار(، ژمارە )١٢(، خوولی ڕاپەڕین، )ھەولێر: ١٩٩٤(،ل٩، موکەرەم تاڵەبانی، شەڕە 

ئاوباریک بۆچ شکستی ھێنا، ڕەنگین )گۆڤار(، ژمارە )٦٨(، ساڵی ١٩٩٤.
٦- مەعرووف جیاووک باڵەکی: مەعرووف عەلی ئەسغەر ئەفەندی کوڕی حاجی مەمولوود ئەسعەد بەدیعوئەلزەمانە. 
بەڕەسەن خەڵکی گوندی )سەرێشمە(ی ناوچەی باڵەکایەتیە و لە ساڵی ١٨٨٥ لە شاری بەغداد لە دایک بووە. پلەکانی 
خوێندنی ھەرلەم شارە تەواو کردوە. دواتر بۆ خوێندنی بااڵ چۆتە ئەستەمبوڵ و لەوێ کوڵێژی مافی خوێندوە، لە بواری 
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ڕۆژنامەوانیشدا کاری کردوە. جگە لەوە پەیوەندیەکی نزیکی لەگەڵ نوێنەری کورد بۆ کۆنگرەی ئاشتی شەریف پاشای 
کوڕی سەعید پاشای خەنداندا ھەبوە. لە سااڵنی جەنگی یەکەمیشدا، کە لە سوپای عوسمانیدا دەبێت  لەالیەن ھێزەکانی 
بەریتانییەوە دەستگیر دەکرێت و دوور دەخرێتەوە بۆ ھیندستان. دوای جەنگ کە دەگەڕێتەوە شاری بەغدا و ماوەیەک 
بەکاری پارێزەریەوە خەریک دەبێت، ماوەیەکیش  نوێنەری شاری ھەولێر لەپەرلەمانی عێراقیدا و لە ساڵی ١٩٤٤دا ەوە بۆ 
ماوەیەک دەکرێتە پارێزگاری سلێمانی و لە)٢٣ /١ /١٩٥٨( کۆچی دوایی کردوە و جگە لە کاری سیاسی و کارگێڕی 
لە ژیانیداچەند کتێبێکی لە بوارەکانی: مێژوو، فۆلکلۆر و ڕووناکبیری گشتیدا باڵو کردۆتەوە. بڕوانە: ئازاد عوبێد ساڵح، 
ڕۆڵی سیاسی و ڕووناکبیری مەعرووف جیاوک، س. پ، ل ١٣، ئەحمەد حەمەد ئەمین ئۆمەر، ئەندامە کوردەکانی 

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی لە ڕۆژگاری پاشایەتی دا ١٩٢٥- ١٩٥٨، )ھەولێر: ٢٠٠٧(، ل٨٩.
 ٧-  ئازاد عوبێد ساڵح، ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی و ڕووناکبیریی مەعرووف، س. پ، ل ٢٦٤، ھۆگر کەمال، ڕەنگین  

)گۆڤار(، ژمارە )٤(، ١٩٨٨، ل٤٢، تارق جامباز، حزبی ھیوا لە لیوای ھەولێر، )ھەولێر: ٢٠٠٥(، ل١١١. 
٨-  مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان، ڕۆشنبیری نوێ )گۆڤار(، لە باڵو کراوەکانی دەزگای ڕۆشنبیری و 

باڵو کردنەوەی کوردی، ژمارە )١٣٤(، )بەغدا: ١٩٩٤(، ل ٧٠.
٩-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، باربو، لەالیەنی ھەیئەتی یانەی سەرکەوتن لە چاپدراوە، ژمارە )١(، پەیامی تبرعات، 
چاپخانەی نەجاح، )بەغدا: ١٩٤٣ - ١٩٤٤(، ل٢٧، سروە اسعد ێابر، کوردستان الجنوبیە ١٩٢٦ - ١٩٣٩، المێدر السابق، 

ێ ٣٥٣. 
١٠-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، باربو، س. پ، ل٢٧.

١١-  عبدالرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج ٣، گ ٧، دارالشۆن الپقافیە العامە، )بغداد: ١٩٨٨( ێ ٩. 
١٢-  جەمیل مەدفەعی: جەمیل محەمەد عەباس ئاغا لە ساڵی ) ١٨٩٠( لە شاری موسڵ لەدایک بووەو ئامادەیی 
سەربازی لە شاری بەغداو ئەندازەی سەربازی لە ئەستەمبووڵ تەواو کردووە، ماوەیەک لە سوپای عوسمانیدا ئەفسەری 
مەدفەعی بووە. لە شۆڕشی عەرەبی ساڵی )١٩١٦( دا بەشداری کردووەو لە ساڵی )١٩٢٣( ەوە لە ڕێگای واڵتی ئوردنەوە 
گەڕاوەتەوە عێراق و بۆ ماوەیەکی زۆر موتەسەریفی لیواکانی: مونتەفیک، عیمارە، دیوانیە و دیالە بووە، ماوەیەکیش 
وەزیری ناخۆ و دارایی بووە، سێ جاریش وەک سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران دەست بەکار بووە و حەوت جارییش بۆتە 
سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لەماوەی فەرمانڕەوایەتی پاشایەتیدا تائەوکاتەی  لە )٢٦ ی تشرینی  یەکەمی ١٩٥٨( 
دا کۆچی دوایی کردوە بڕوانە: گارق یونس عزیز السراج، جمیل المدفعی و دورە فی السیاسە العراقیە ١٨٩٠ – ١٩٥٨، 
رسالە ماجستیر غیر منشورە، )جامعە بغداد: ١٩٩١(، جمال بابان، مژکرات علی کمال عبدالرحمن ١٩٠٠- ١٩٩٨، )بغداد: 

٢٠٠١(، ێ ٧١. 
١٣-  تارق جامباز، حزبی ھیوا لە لیوای ھەولێر ، ل ١١٢. 

١٤- دائرە وزارە الداخلیە، الملف )٩٩٢١ / ٣٢٠٥٠(، رقم االچبارە )٦/ ٤٢( العنوان: نادی االرتقاء الکردی، )بغداد(، محڤر 
انتخاب نادی االرتقاء الکردی بتاریخ ) ١٣ / ١ / ١٩٦١(، عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد و موقف الحکومات 
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العراقیە من نشاگاتە، دھوک )مجلە( العدد )٢٦(، نیسان ٢٠٠٥، ێ ١٠٠. 
١٥-  دار الکتب والوپائق )بغداد(، الوحدە الوپائقیە، الملف ) ١٦٥ / ٣٢١١٢(  وزارە المالیە، المدیریە المیزانیە العامە – 

بغداد، الموچوع: ێرف المبلغ ، رقم الوپیقە )٦(، ٦/ ٨ / ١٩٥٦، ێ ٧. 
١٦- سروە اسعد ێابر،  کوردستان الجنوبیە ١٩٢٦ – ١٩٣٩، المێدر السابق، ێ ٣٥٥، غەفووری میرزا کەریم، یادگاری 

الوان و دیاری الوان، کۆڕی زانیاری کورد، )بەغدا: ١٩٧٨(، ل ١٩.
١٧- کونێ رەش، جمعیە خویبون ١٩٢٧، ووقائع پورە  ارارات ١٩٣٠، تقدیم و مراجعە: عبد الفتاح علی البوتانی، )اربیل: 
٠٠٠ ٢(، ێ ١٣١، عزیز حسن البارزانی، الحرکە القومیە الکردیە فی کوردستان العراق  ١٩٣٩ - ١٩٤٥، )اربیل: ٢٠٠٢(، 
ێ ٨٦، ئازاد عوبێد ساڵح، ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی، ل ٢٦٤- ٢٧٠، ئەحمەد باوەڕ، مامۆستاو ئەدیبی کورد خەڵەف 

شەوقی ١٨٩٨ - ١٩٣٩، ھاوکاری )ڕۆژنامە(، ژمارە )١١٩٣(، ١٢ / ٧ / ١٩٩٠. 
 ١٨- بڕوانە: گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە )٣( ساڵی )٥( مارتی ١٩٤٤، ل ٥٦، گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە )٤(، ساڵی )٦(، 
نیسانی ١٩٤٥، ل ٦٤- ٦٦، ئازاد عوبێد ساڵح، س. پ، ل ٢٨٠، ابراھیم باجالن، ژکری مرور خمسین عاما علی تاسیس 

نادی االرتقاء الکردی، العراق )جریدە(، العدد ) (، ٢٦/ ٥ / ١٩٨٠.  
١٩-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، باربوو، س. پ،ل ٧٤٦، سەرجەمی شیعرەکانی پیرەمێرد، دیوانی پیرە مێرد، ب ١، 

کۆکردنەوی...: فائق ھوشیار و ئەوانی دی،)بەغدا: ١٩٩٠(، ل٢٥٥. 
٢٠- ئیبراھیم باجەاڵن، ڕزگارکردنی شێخ مەحموودی نەمر لە یاداشتەکانی دەروێش حسێن دا ساڵی ١٩٤١، ڕۆشنبیری 

نوێ )گۆڤار(، ژمارە )١٢١(، ئاداری ١٩٨٩.
٢١- دیوانی مینە جاف، کۆکردنەوەو ڕێکخستنی: مستەفا نەریمان، پێشەکی: دکتۆر حەسەن جاف، مگبعە الجاحڤ، 

)بەغدا: ١٩٩٠(، ل ٨٤، یادگاری یانەی سەرکەوتن، باربو، ل ٦٦.  
 ٢٢-  دیوانی شێخ نووری شێخ ساڵح، ئازاد عەبدولواحید، کۆی کردوەتەوەو ساغی کردوەتەوە و لەسەری نووسیوە، دەزگای 

ڕۆشنبیری و باڵو کردنەوەی کوردی ، ب ١، بەشی دووەم،  )بەغدا: ١٩٨٩(، ل ١١٣ – ١١٦.  
 ٢٣-  مارف خەزنەدار، مێژووی ئەدەبی کوردی، ب٦، ١٩٤٥ - ١٩٧٥، چاپخانەی ئاراس، )ھەولێر:٢٠١٠(،ل ٩٥.

 ٢٤-  دیوانی ئەحمەد موختارجاف ، ئامادەکردن و لێکدانەوەو پێشەکی بۆ نووسینی، عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ، بەکۆششی: 
ئەفراسیاب ئەحمەد موختار جاف، )بەغدا: ١٩٨٦(، ل ٩٧. 

 ٢٥-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، باربو،  س. پ،  
٢٦- دیوانی سەالم، ئا: ئومێد کاکە ڕەش، چ٢، چاپخانەی )الحوادپ(، )بەغدا: ١٩٩٠(، ل ٢١٢ - ٢١٣. 

  ٢٧-  الکاتب الکردی قدری جان ١٩١١ – ١٩٧٢، قێێ ومقاالت، شعر، ترجمە، جمع واعداد: دالور زنگی ، ترجمە 
ھورامی یزدی - دالور زنگی، تقدیم: الدکتور: معروف خزندار، )اربیل: ٢٠٠١(، ێ ٨١. 

 ٢٨-  بۆ درێژەی بەشێک لەشیعری ئەم شاعیرانە بڕوانە: یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ، ل ٩١ - ٩٦، ھیمدادی 
حوسێن، ڕۆژنامەوانی کوردی، گۆڤاری ھیوا ١٩٥٧ - ١٩٦٣، ب١، )ھەولێر:٢٠١٠(، ل ٢٣- ٢٥.  
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٢٩- شاکیر فەتاح، خەباتی ڕۆشنبیران، )بەغدا: ١٩٨٤(، ل٣٨.
٣٠- یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ، ل ٣٢.

٣١- عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد و موقف الحکومات العراقیە، ێ ١٠٠، مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی 
کوردان  ١٩٣٠- ١٩٦٢، ئامادەکردنی: ئازاد ھیدایەت دەلۆ، )کەرکووک: ٢٠٠٦(، ل ٦٩. 

 ٣٢-  مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان، س. پ، ل٦٩.
 ٣٣- شاکر فەتاح، ئاوێنەی ژینم، یاداشتەکانی شاکر فەتاح،کۆکردنەوەو ڕێکخستنی: ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی،کتێبی 

یەکەم، )ھەولێر: ٢٠٠٣(،ل ٢١٢- ٢١٣، ئازاد عوبێد، ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی،ل ٢٦٨ – ٢٦٩. 
٣٤-   ئازاد عوبێد ساڵح، سەرجەمی بەرھەمی مەعرووف جیاووک، بنکەی ژیین، )سلێمانی: ٢٠١١(، ل ٦٣٥ -  ٦٤٧، 

یادگاری یانەی سەرکەوتن،  س. پ، ل ٣٩.
٣٥-  ئازاد عوبێد ساڵح، سەرجەمی بەرھەمی مەعرووف جیاووک، س.پ،ل ٦٣٥، مستەفا نەریمان، یانەی..، ل٧٠.

٣٦-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ ، ل٣٧.
٣٧-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ، ل٣٨.

   ٣٨-   یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ، ل٣٨.
    ٣٩-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، ل٣٩.

٤٠-  یادگاری یانەی سەرکەوتن ، ل٣٨.
٤١-  محەمەد فازل جەمالی: دکتۆر محەمەد فازیل جەمالی ساڵی ١٩٠٣ لە کازمیەی بە غدا لەدایک بوە، سەرەتاکانی 
خوێندنیشی ھەرلەم شارەوە دەست پێکردوە و لە عێراقی سەردەمی پاشایەتیدا گەلێک پۆست و پایەی جۆربەجۆری ھەبوە و 
دووجاریش لەھەمان ماوەدا  بۆتە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران یەکەمیان لە )١٧ ی ئەیلولی ١٩٥٣ – ٢٧ شوباتی ١٩٥٤( 
و دووەمیان: لە )٨ ی مارتی ١٩٥٤ – ١٩ی نیسانی ١٩٥٤( لە ساڵی ١٩٩٧ دا کۆچی دوایی کردووە. بڕوانە: عبدالرزاق 

الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە،گ٧، ج ٩، )بغداد: ١٩٨٨(، ێ ٥٣. 
العراقیە، ج ٩، گ٧، )بغداد: ١٩٨٨( ێ٨٢، مارف خەزنەدار، ڕۆژگاری  الوزارات  الرزاق الحسنی، تاریخ   ٤٢- عبد 
من )یادداشت(، دروست بوون ١٩٤٩ – ١٩٦٠، ب ٢، )ھەولێر: ٢٠٠٩(، ل ١٥٧ – ١٥٨، حەمە کەریم ھەورامی، ئەدەبی 

منااڵنی کورد، چ ١، )ھەولێر: ٢٠٠٥(، ل ١٨٨. 
٤٣-   عزیز حسن البارزانی، الحرکە القومیە الکردیە، ێ ٨٥ – ٨٦، عبد الفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد و موقف 

الحکومات العراقیە من نشاگاتە، ێ ١٠٠. 
٤٤-  دار الکتب و الوپائق )بغداد(، ملفات وزارە المالیە، نادی االرتقاء الکردی، الملف )١٦٥/ ٣٢١٢(، ملفات وزارە 

الداخلیە، مدیریە الداخلیە العامە، الجمعیات، رقم الملف )٩٩٢١ / ٣٢٠٥٠(، یادگاری یانەی سەرکەوتن، س.پ، ل٣٩.
٤٥-  ڕەشید عالی گەیالنی: ڕەشید سەید عەبدولوەھاب سەید موراد  گەیالنی لە ساداتی پارێزگای دیالە یەو  ساڵی 
١٨٩٢ لە دایک بووە، بەجۆرێک سەید مورادی باپیرە گەورەی لە ساڵی ١٨٥١ ەوە نەقیبی ناودارانی شاری بەغدا بووە 
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و دوای مردنی باوکی لە ساڵی ١٩٠٢ ەوە ھاتوونەتە شاری بەغداو لە گەڕەکی )باب الشیخ( نیشتەجێ بوون، پلەکانی 
خوێندنی لەمزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیالنیەوە دەستپێکردوە، دواتریش قۆناغی ڕوشدیە و ئامادەیی لەساڵی ١٩١١ دا 
تەواو کردوە، لێرە بەدواوە لە کۆلێژی ماف وەرگیراوە و لە ساڵی ١٩١٥ دا ئەم قۆناغەشی بڕیوە، ماوەیەک سەرگەرمی 
پارێزەری و لەکاروباری سیاسیدا کاری کردوە و لە نێوان سااڵنی )١٩٣٣ – ١٩٤١( چوار جار وەزارەتی پێک ھێناوە، 
دوای کۆتایی ھێنانی دەسەاڵتەکەی لە مایسی ١٩٤١ دا پەنای بردۆتە بەر دەرەوەی عێراق و لە ٢٨ ئابی ١٩٦٥ دا لە 
بەیروت کۆچی دوایی کردوە.بڕوانە: قیس جواد الغریری، رشید عالی الکیالنی و دورە فی السیاسە العراقیە ١٨٩٢- ١٩٦٥، 
منشورات مکتبە الیقچە العربیە، )بغداد: بال(، ێ ١١- ١٩، عبدالرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج٣، گ٧، 

)بغداد: ١٩٨٨(، ێ ٢٣٣.   
٤٦- عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد..، ێ ١٠١، خسرو معتچد، تنش بزرگ، روابگ خارجی ایران در دوران 
رچا شاە از ١٣٠٠- ١٣٢٠، چاپ اول، )تھران: ١٣٧٧(، ێ ٥٢٦ - ٥٢٧، کەمال مەزھەر، چەندالپەڕەیەک لە مێژووی 
گەلی کورد، ب٢، ئامادەکردنی: عەبدوڵاڵ زەنگەنە، )ھەولێر:٢٠٠١(،ل ١١٩، غانم محمد حفو و عبدالفتاح علی البوتانی، 

الکورد واالحداپ الوگنیە فی العراق خالل العھد الملکی ١٩٢١-١٩٥٨،)دھوک: ٢٠٠٥(، ێ٧٠. 
٤٧-  مەحموود  بابان: کوڕی جەمیل بەگی کوڕی مەجید پاشای بابانە، ساڵی )١٩٢٠( لە شاری کفری ناوچەی 
گەرمیان لەدایک بووە، پلەکانی خوێندنی لە زانکۆی ئەمەریکی لە بەیروت و کۆلێژی حقوقی لە ساڵی ) ١٩٤٣( دا 
لە شاری بەغدا تەوەاو کردووەو لە ساڵی )١٩٤٤( ەوە لە بواری دادوەرییدا کاری کردووە، وەک کەسایەتیەک لە عێراقی 
سەردەمی پاشایەتیدا گەلێک پۆست و پلەوپایەی جۆر بەجۆری ھەبووە ھەر لە دادوەیی، ئەندامێتی پەرلەمانی عێراق، چەند 
جارێکیش بووە بەوەزیر و لە ساڵی )١٩٥٩( ەوە چۆتە دەرەوەی عێراق و لە واڵتەکانی: لوبنان و بەریتانیا و شانشینی عەرەبی 
سعودی ژیاوە، ھەر لەو ماوەیەشدا توانیویەتی خزمەتێکی گەورە بە دۆزی گەلەکەی بکات و لە حوزەیرانی ساڵی ) ١٩٩٧( 
دا، کۆچی دوایی کردووەو لە شاری )ئربدی(  واڵتی ئوردون نێژراوە.  ینڤر: محمد علی الێویرکی، معجم اعالم الکرد 

فی التاریخ االسالمی و العێر الحدیپ، )السلیمانیە: ٢٠٠٦(، ێ ٦٩٧ – ٦٩٨. 
٤٨- عبد الفتاح بوتانی، نادی االرتاء الکورد و موقف...، ێ ١٠١. 

٤٩-  دارالکتب والوپائق )بغداد(، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥ / ٣٢١١٢(، رقم الوپیقە )٢(، التاریخ )١٦/ ٤/ 
١٩٥٥(، ێ٢. 

٥٠-  دار الکتب والوپائق، الوحدە الوپائقیە، الملف ))١٦٥ / ٣٢١١٢( وزارە الداخلیە، ێورە کتاب نادی االرتقاء الکردی 
الرقم )١( و المۆرخ )١٦ / ٢ / ١٩٥٧(، رقم الوپیقە )١٧٠(، ێ ١٨٠. 

٥١-  دارالکتب والوپائق، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥ / ٣٢١١٢(، رقم الوپیقە )١٤(، کتاب وزارە المالیە، نادی 
االرتقاء الکردی، العدد)٢٣٤٠٩(، التاریخ )١٦ / ١٠ / ١٩٥٨(، ێ ١٥، مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان 

١٩٣٠ – ١٩٦٢، ل٧٨ - ٧٩. 
٥٢-  مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان ١٩٣٠ – ١٩٦٢..، ل ٨٧، عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد 
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وموقف الحکومات العراقیە من نشاگاتە، ێ ١٠٢. 
٥٣-  دارالکتب والوپائق، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، رقم الوپیقە )١٨(، سیادە وزیر المالیە المحترم، 
التاریخ )٢٢ / ٧ / ١٩٥٩(، ێ ١٩، کژالک: دارالکتب والوپائق، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥ / ٣٢١١٢(، رقم 

الوپیقە )٢٢(، سیادە وزیر المالیە المحترم، التاریخ )٢١/ ٦ / ١٩٦٠(، ێ ٢٣. 
الداخلیە  وزارە   ،)٧٩( الوپیقە  رقم   ،)٣٢١١٢  /١٦٥( الملف  رقم  الوپائقیە،  الوحدە  )بغداد(،  والوپائق  دارالکتب    -٥٤

)الجمعیات(، الموچوع / توزیع المناێب االداریە لنادی االرتقاء الکردی، العدد )٢٨(، )٣٠ /٩ / ١٩٦٠(، ێ٧٩. 
٥٥-  عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد وموقف الحکومات العراقیە من نشاگاتە، ێ ١٠٣. 

٥٦- دارالکتب والوپائق )بغداد(، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، مستعجل، متێرفیە لواء بغداد، الموچوع / 
نادی االرتقاء الکردی، مدیریە الداخلیە العامە، الرقم )م ج / ٩٤٠(، التاریخ )١٣/ ٦/ ١٩٦٤(. 

٥٧- دارالکتب والوپائق )بغداد(، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )٩٩٢١/ ٣٢٠٥٠(، الی امانە العاێمە، م/ عنوان نادی االرتقاء 
الکردی، وزارە الداخلیە، مدیریە الداخلیە العامە، شعبە الجمعیات، الرقم )م.م /١١٢٥(،التاریخ )٧/٢/ ١٩٦٤(.

٥٨- عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد وموقف الحکومات العراقیە من نشاگاتە، ێ ١٠٣،جمال بابان، ڕعالم الکرد، 
الجزء الپانی، )اربیل:٢٠١٢(، ێ ٢٣٦- ٢٣٧. 

١٩٥٨ چەند  جیاوک ١٨٨٥ –  ڕەسول، مەعرووف  اسماعیل شوکر   ،٥ ل  یانەی سەرکەوتن، س.پ،  یادگاری    -٥٩
الپەڕیەکی شاراوەی گەلی کورد، )ھەولێر: ٢٠٠٧(، ل ١٧. 

٦٠-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ، ل٤٠.
٦١ - داود بەگی جاف: ساڵی ١٩٠٥ لە گوندی )میرە دێ( ی ناوچەی گەرمیان لەدایک بووە، کەسایەتیەکی دیار و 
شارەزاییەکی بەرچاوی لەزمانەکانی: عەرەبی و تورکی و فارسیدا ھەبووە و لەسااڵنی جەنگی یەکەمدا  لە سەرسنووری 
ئێران دژی لەشکری ڕووس جەنگاوە، سەرەڕای ھاوکاری کردنی شێخ مەحموود لە شەڕی )ئاوباریک( ی  ١٩٣١ دا 
دژی سوپای عێراق و بەریتانیا لە گەرمیاندا، جگە لەوەش لەناوەندی سیەکانی سەدەی ڕابووردوەوە ئەندامی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق بووە وەک نوێنەری شاری کفری لە لیوای کەرکوک و تا کاتی بەرپابوونی شۆڕشی ١٤ تەمووزی  
١٩٥٨ دوای حوکمی  پاشایەتی و لەساڵی ١٩٥٩ەوە پەنای بردۆتە بەر واڵتی  ئێران و لە ساڵی ١٩٦٦ دا لەوێ وەفاتی 
کردوە، لە سنووری )مەنزەریە( ەوە تەرمەکەی ھێنراوەتەوە گەرمیان و لەگۆڕستانی سەید خەلیل ئەسپەردەی خاک کراوە 
بڕوانە: میربەسری، ناودارانی کورد، و: عەبدولخالیق عەالئەدین،)ھەولێر: ٢٠٠٩(،ل ٢٠٢، مستەفا نەریمان، بیرەوەریەکانی 
ژیانم،)بەغدا: ١٩٩٤(،ل ٧٤،  کەریم بەگی فەتاح بەگی جاف، تاریخی جاف، لێکۆڵینەوەی دکتۆر حەسەن جاف، پێشەکی: 

محەمەد عەلی قەرەداغی،)بەغدا: ١٩٩٥(، ل ١٠٩- ١١٣.
٦٢- یادگاری یانەی سەرکەوتن ، س. پ ل٥٠.
٦٣- یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ ل٥١.

کردنی  تەواو  دوای  بووە،  لەدایک   ١٨٩٢ ساڵی  قەرەداخی  مەحموود  مستەفا  شێخ  قەرەداخی:  مستەفای  شێخ    -٦٤



رهم 1665
چوا

ی
ساڵ

قۆناغەکانی سەرەتایی خوێندن و زانستە شەرعیەکان، بواری دادوەریی لە ئەستەمبووڵ تەواوکردوە و لە ساڵی ١٩١٨ ەوە 
وەک دادوەرێک دامەزراوە،بەجۆرێک  لە شارەکانی ئامێدی و کەرکوک و ھەولێر دا سەرگەرمی کاری دادوەریی بوە 
و،  لە نێوان سااڵنی )١٩٤١ – ١٩٥٠( دا کراوەتە موتەسەریفی شارەکانی سلێمانی و ھەلێرو کەرکوک.  دوای خانەنشین 
بوونی ماوەیەکیش پارێزەری کردوە، پێش وەفاتکردنی  کتێبخانە دەوڵەمەندەکەی بەدیاری بەخشیوە بە کۆڕی زانیاری کورد 
لەشاری بەغداو لە ١٦ی ئایاری ١٩٧٢ دا کۆچی دوایی کردوە و لە شاری خانەقین ئەسپەردەی خاک کراوە. بڕوانە: 

جمال بابان، اعالم الکرد، ج٢، ێ ٤٧٧. 
 ٦٥- مستەفا نەریمان، بیرەوەریەکانی ژیانم، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵو کردنەوی کوردی، )بەغدا: ١٩٩٤(، ل٦٧. 

 ٦٦-   مستەفا نەریمان، س. پ، ل٧١.

٦٧-   مستەفا نەریمان، س. پ، ل ٧١.
لەم  ھەر  دا   )١٨٩٦( ساڵی  لە  سلێمانیەو  شاری  بەناوبانگی  لەلە( ی  )مراد  بەبنەماڵەی  سەر  ماجد مستەفا:    -٦٨  
شارە  لەدایک بووە، پلەکانی خوێندنی ھەرلەم شارە تەواوکردووەو پاشان لە ئەستەمبوڵی پایتەختی عوسمانی قوتابخانەی 
باشووری  سەربازی خوێندوە و بۆتە ئەفسەر لەڕیزەکانی سوپای عوسمانیدا، لەو کاتەشەوە کە گەڕاوە واڵتی عێراق و 
کوردستان، بەزۆری شاری سلێمانی و دەوروبەری لەژێر فەرمانرەوایەتی شێخ مەحموود دابووە، بۆیە پەیوەندی بە کاروباری 
ئەم حکومەتەی کوردەوە کردووە، دواتریش لەحکومەتی تازە دامەزراوی عێراق و لەسەردەمی پاشایەتیدا  گەلێک پۆستی 
لە ئەستۆ گرتووە لەوانە: بەڕێوەبەری ناحیە، قائممقام، موتەسەریف، لەساڵی )١٩٤٣( ەوە چەند جارێک پلەی وەزیری پێ 
سپێردراوە بۆ دوا کاتیش لە ساڵی) ١٩٧٤( دا و لەشاری بەغدا کۆچی دوایی کردووە، بڕوانە: جمال بابان، اعالم الکرد، 

ج١، ێ٤٦١. 
 ٦٩- عبدالفتاح علی البوتانی، الحیاە الحزبیە فی الموێل ١٩٢٦ – ١٩٥٨، )اربیل: ٢٠٠٣(، ێ ٣٢٥.

٧٠- چاوپێکەوتن لەگەڵ شێخ عاسی کوڕی شێخ وەھابی کوڕی شێخ حەمیدی کوڕی شێخ عەزیزی تاڵەبانی لە دایک 
بووی ساڵی )١٩٣٢- ٢٨/ ١١ / ٢٠١٤ ( لەناوچەی )بنکورە( ی سەر بەشاری خانەقین بەاڵم خۆی ئەڵێ: لە شوناسنامەی 

باری شارستانی )االحوال المدنیە( ەکەمدا بەھەڵە نووسراوە ساڵی )١٩٣٦(، کەالر، پێنج شەمە، ١٩ / ٩ / ١٠١٣.
٧١-  ئەحمەد باوەڕ، دۆزی کورد لە پەیوەندیەکان عێراق - ئێراندا ١٩٣٧ - ١٩٤٧، سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی 
و  فەرەنسا  حکومەتی  ھەردوو  نامەنھێنییەکانی  بەڵگە  لە  بارزان  ڕاپەڕینەکانی   ،١٦١ ٢٠١٠(،ل  کوردستان،)سلێمانی: 
نەجاتی عەبدوڵاڵ، ب١، )ھەولێر: ٢٠١٠(، ل ٩٨، عەالئەدین  لە فەرەنسیەوە: د.  وەرگێڕانی  بەریتانیادا ١٩٣١- ١٩٤٩، 
سەجادی، مێژووی ڕاپەڕینی کورد، چ٢، )شاری کورد:١٩٩٦(، ل ١٢٠،  فاچل البراک، مێگفی البرزانی االسگورە و 

الحقیقە، )بغداد: ١٩٨٩(، ێ ١١٢- ١١٣. 
 ٧٢- عبدالرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج٦، گ٧، دارالشۆون الپقافیە، )بغداد: ١٩٨٨(، ێ ٢٠٤، مسعود 

البارزانی، الحرکە التحرریە الکردیە ١٩٤٣ – ١٩٤٥، )کردستان: ١٩٨٦(، ێ ٤٧.  
٧٣-  عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد وموقف الحکومات العراقیە من نشاگاتە، ێ ١٠٣. 



66  رهم
چوا

ی
ساڵ

16

٧٤-  یادگاری یانەی سەرکەوتن، س. پ،ل ٨١، جمال بابان، اعالم الکرد، ج١،گ ٢، )اربیل: ٢٠١٢(، ێ ٥٠٩. 
٧٥- مستەفا نەریمان، بیرەوەریەکانی ژیانم، س.پ، ل ٦٧. 

پلەکانی خوێندنی  بووە،  لەدایک  ئایینی  بنەماڵەیەکی  لە  و  لە شاری کۆیە  ٧٦- مەسعود محەمەد: ساڵی )١٩١٩( 
سەرەتایی، ناوەندی و دواناوەندی لە کۆیە و ھەولێر تەواو کردووە، ساڵی خوێندنی )١٩٤٠- ١٩٤١(  قۆناغی ئامادەیی 
تەواو کردوەو لە کۆلێژی )حقوق( ی بەغدا وەرگیراوە، دوای ئەم قۆناغەش  ماوەیەک پارێزەری کردووە و  چەند جارێک 
ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بووە لە سەردەمی پاشایەتیدا و چەند جارێک پلەی وەزیری پێ سپێردراوە، ھەروەھا  
ئەندامێکی کارای کۆڕی زانیاری کوردو خاوەنی گەلێک دانراوی ناوازەیە لە بوارەکانی فیکر و زمان و فەلسەفە و 
لێکۆڵینەوەی ھەمەالیەندا بۆ دواسات و لە )١ / ٤ / ٢٠٠٢( لە شاری ھەلێر کۆچی دوایی کردووەو لە شاری کۆیە نێژراوە: 
بڕوانە: راھی مزھر العامری، مسعود محمد و دورە السیاسی فی العراق ١٩١٩ – ١٩٦٨، دراسە تاریخیە، مراجعە و تقدیم: 

الدکتور کمال مڤھر احمد، )بغداد: ٢٠٠٨(، ێ ١٧ ومابعدھا.  
 ٧٧-  مەسعود محەمەد، گەشتی ژیانم، )ستۆکھۆڵم: ١٩٩٢(، ل ٢٨٠. 

٧٨-  مەسعود مەحمەد، گەشتی ژیانم، س.پ، ل ٢٨١. 
٧٩- غەفور میرزا کەریم، بەبۆنەی تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر کۆچی شاسواری جواڵنەوەی ڕۆشنبیری کورد مامۆستا 
عەالئەدین سجادی دا، لە: یادی سجادی، کۆکردنەوەی: دلێر عەالئەدین سجادی، چاپخانەی ئیشبیلیە، )بەغدا: ١٩٨٧(، 

ل ١٦٥، مەسعود مەحمەد، س.پ، ل ٢٨١. 
٨٠- س.پ، ل ٢٨٢. 

٨١- ئازاد عوبێد ساڵح، ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی...،  س. پ، ل ٢٩٧ – ٢٩٨. 
٨٢- یادگاری یانەی سەرکەوتن، س.پ، ل ٨٦ – ٨٨.

٨٣- ھیوا )گۆڤار( ژمارە )٣٨(، ساڵی )٦(، شوباتی ١٩٦٣، جەمال خەزنەدار، ڕابەری ڕۆژنامە گەریی کوردی، )بەغدا: 
١٩٧٣(، ل٦٣.

٨٤-  حافز مستەفا قازی: ساڵی )١٩٢٩( لە شاری دھۆک ھاتۆتە دونیاوە. بەڕەسەن خەڵکی گوندی )نەباخی( ناوچەی 
بووە،  باپیریەوە بۆی ماوەتەوە کەماوەیەک لە شارەکانی سنجار و کۆیە و مووسل  قازی  لە  نازناوی قازی  زێبارن و 
پلەکانی خوێندنی سەرەتایی لە شارەکانی دھۆک و مووسڵ و کۆلێژی بازرگانیشی لە بەغدا تەواو کردوە، ماوەیەک بە 
کاروباری بازرگانیەوە سەرگەرم بووە، سەرەڕای بەرپرسیارێتی لە یانەی سەرکەوتنی کورداندا  لە ساڵی ١٩٦٠ ەوە ئیمتیازی 
گۆڤاری )ڕوناھی( وەرگرتوە و لە ساڵی )١٩٥٨( بەدواوە ماوەیەک سەرپەرشتی بەشی کرمانجی بووە لە ئیزگەی کوردی 
بەغدا، لە ساڵی )١٩٦٣( ەوە پەیوەندی بەشۆڕشی ڕزگاریخوازی کوردەوە کردوە. دوای ماوەیەک گەڕاوەتەوە  بەغدا و لە 
ساڵی )١٩٦٥( دا لەگەڵ چەند ھاوەڵێکیدا چەند مانگێک دەستگیرکراوە و دوایی ئازاد کراوە، لە ساڵی )١٩٦٩( ەوە بۆ 
جارێکی دی  ھەشت مانگ لە )قێر النھایە( خراوەتە ژێر ئەشکەنجەوە، دوای ئازاد کردنی بەمەبەستی چارەسەر ڕووی 
کردۆتە ئەوروپا دوای گەڕانەوەی و  لەنێوان سااڵنی  ١٩٧٠- ١٩٧٤ لەبواری ڕووناکبیری کوردیدا کەوتۆتە چاالکیەکی 
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بەردەوامەوە و لە گۆڤارەکانی نووسەری کورد و ڕۆژی کوردستاندا کاری کردوە ھەروەھا  ئەندامی کارای کۆڕی زانیاری 
کورد بوە، لە دوای ڕاپەڕینی ١٩٩١ ەوە ماوەیەک چۆتە  واڵتی نەمسا و پاشان گەڕاوەتەوە کوردستان و دەزگای چاپ 
و باڵو کردنەوەی )سپێرێز( ی دامەزراندووە، خاوەنی کۆمەڵێک کتێبی چاپکراوە لە بوارەکانی ئەدەب و فەرھەنگ و 
ڕووناکبیری کوردیدا و بۆ دواساتیش لە ساڵی )٢٠١٠( دا لە شاری دھۆک کۆچی دوایی کردووە. بڕوانە: جمال بابان، 

اعالم الکرد، ج٢، ێ ١١٥ – ١١٦.  
٨٦-  کەمال مەزھەر ئەحمەد، تێگەیشتنی ڕاستی و شوێنی لەڕۆژنامەنووسی کوردیدا، )بەغدا: ١٩٧٨(، ل ٢٤٢.

٨٧- مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان ١٩٣٠ – ١٩٦٢، ل ٨٣. 
٨٨- مستەفا نەریمان، س. پ، ل ٧٩.

٨٩- عبد الفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد...، ێ ١٠٢.  
٩٠-  ھیوا )گۆڤار(، ژمارە )١(، تەمووزی ١٩٥٧، دواالپەڕە، جەمال خەزنەدار، ڕابەری ڕۆژنامەگەری کوردی، ل٦٣:  
بەزۆری باوەڕپێکراوانی گۆڤاری ھیوا لە بەغداو شارەکانی تری باشووری کوردستاندا  ئەمانە بوون: بەشیر موشیر  بەغدا - 
حەیدەرخانە، ڕەوف مەعرووف خاوەنی نامەخانەی گەالوێژ و محەمەد عارف مەعرووف خاوەنی نامەخانەی زێوەر لە سلێمانی، 
عومەر بێکەس خاوەنی نامەخانەی کوردستان و حەمید باتاسی خاوەنی نامەخانەی خەبات لە کەرکووک، قادر ئەحمەد 
ئەمین، قەاڵدزە  ھەڵەبجە سەید حسێن سەید  نامەخانەی کوردستان،  لەھەولێر، کۆیە  نامەخانەی شۆرش  خاوەنی  خۆشناو 
نورەدین مەال سابیر، عەلی عەبدوڵاڵ خاوەنی نامەخانەی ڕەواندز، حەبیب نەورۆز خاوەنی نامەخانەی سیروان لەخانەقین، 
سابیری حاجی فەتوڵاڵی سەڵتەزەرد  لە کفری، تەھا ئەحمەد خۆشناو خاوەنی مەخزەنی سەفین لە شەقاڵوەو لە شاری 

ڕانیەش لەالیەن تۆفیقی مەال سدیقەوە فرۆشراوەو گەیشتۆتە دەستی خوێنەران.   
٩١- جبار محمد جباری، تاریخ الێحافە الکردیە...، ێ٤٦، ھیمدادی حوسێن،ڕۆژنامەوانی کوردی، گۆڤاری ھیوا ١٩٥٧- 

١٩٦٣، ب١، )ھەولێر: ٢٠١٠(،ل ٢١- ٢٢. 
٩٢-  بڕوانە: ھیوا، )گۆڤار(، ژمارە )٣٨(، ساڵی )٦(، شوباتی ١٩٦٣.

٩٣- دیدەنی لەگەڵ نووسەرو پارێزەر کامیل ژیر، پێنج شەمە )١/٣٠/ ٢٠١٤(.  
 ٩٤-  فاچل، ئاوڕێک لە شۆڕشە مەزنەکەی عێراق، لە باڵوکراوەکانی ھیوا، ژمارە سێ، چاپخانەی )نجاح(، )بەغدا: 
زانیاری  ببلۆگرافیای کتێبی کوردی ١٧٨٧- ١٩٧٥،چاپخانەی کۆڕی  ئەحمەد،  نەریمان: مستەفا سەید  ١٩٥٨(، ل، 

کورد، )بەغدا:١٩٧٧(، ل ٩٦.  
لیستی سەرچاوەکان:

یەکەم / بەڵگەنامەی نھێنی باڵو نەکراوە بەزمانی عەرەبی: 
١- دار الکتب والوثائق، بغداد، الوحدە الوپائقیە، الملف ) ١٦٥ / ٣٢١١٢(، وزارە المالیە، المدیریە المیزانیە العامە – بغداد، 

الموچوع: صرف المبلغ ، رقم الوثیقە )٦(، ٦/ ٨ / ١٩٥٦.
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٢- دار الکتب و الوثائق، بغداد، الوحدە الوثائقیە،  مافات وزارە المالیە، نادی االرتقاء الکردی، الملف )١٦٥/ ٣٢١٢(، 
ملفات وزارە الداخلیە، مدیریە الداخلیە العامە، الجمعیات، رقم الملف )٩٩٢١/ ٣٢٠٥٠(.

٣- دائرە وزارە الداخلیە، رقم االچبارە )٦/ ٤٢(، العنوان: نادی االرتقاء الکردی )بغداد(، محدر انتخاب نادی االرتقاء 
الکردی بتاریخ  ١٣ / ١ / ١٩٦١. 

٤- دار الکتب والوثائق، بغداد، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، نادی االرتقاءالکردی، رقم الوثیقە )٢(، 
التاریخ ١٦/ ٤ / ١٩٥٥.

٥- دار الکتب والوثائق، بغداد، الوحدە الوثائقیە، الملف ))١٦٥ / ٣٢١١٢(، وزارە الداخلیە، صورە کتاب نادی االرتقاء 
الکردی، الرقم )١(، المۆرخ ١٦ / ٢ / ١٩٥٧، رقم الوپیقە )١٧٠(.

٦- دارالکتب والوثائق، بغداد، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، رقم الوثیقە )١٤(، کتاب وزارە المالیە، نادی 
االرتقاء الکردی، العدد)٢٣٤٠٩(، التاریخ ١٦ / ١٠ / ١٩٥٨. 

٧- دارالکتب والوثائق، بغداد، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، رقم الوثیقە )١٨(، سیادە وزیر المالیە المحترم، 
التاریخ ٢٢ / ٧ / ١٩٥٩.

٨- دارالکتب والوثائق، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، رقم الوثیقە )٢٢(، سیادە وزیر المالیە المحترم، التاریخ 
 .٢١/ ٦ / ١٩٦٠

٩- دارالکتب والوثائق )بغداد(، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، رقم الوثیقە )٧٩(، وزارە الداخلیە )الجمعیات(، 
الموچوع/ توزیع المناێب االداریە لنادی االرتقاء الکردی، العدد )٢٨(، ٩/٣٠/ ١٩٦٠.

١٠- دارالکتب والوثائق )بغداد(، الوحدە الوپائقیە، رقم الملف )١٦٥/ ٣٢١١٢(، مستعجل، متصرفیە لواء بغداد، الموچوع 
/ نادی االرتقاء الکردی، مدیریە الداخلیە العامە، الرقم )م ج / ٩٤٠(، التاریخ ١٣/ ٦/ ١٩٦٤.

١١- دارالکتب والوثائق )بغداد(، الوحدە الوثائقیە، رقم الملف )٩٩٢١/ ٣٢٠٥٠(،الی امانە العاصمە، م/ عنوان نادی االرتقاء 
الکردی، وزارە الداخلیە، مدیریە الداخلیە العامە، شعبە الجمعیات،الرقم )م.م /١١٢٥(، التاریخ ٧/٢/ ١٩٦٤. 

دووەم / نامەی زانکۆیی باڵونەکراوە بەزمانی عەرەبی: 
١-  گارق یونس عزیز السراج، جمیل المدفعی و دورە فی السیاسە العراقیە ١٨٩٠ – ١٩٥٨، رسالە ماجستیر غیر منشورە، 

)جامعە بغداد: ١٩٩١.

سێیەم / کتێب بەزمانی کوردی:
١- ئازاد عوبێد ساڵح،ڕۆڵی سیاسی و کارگێڕی و ڕووناکبیریی مەعرووف جیاووک ١٨٨٥- ١٩٥٨،)ھەولێر: ٢٠١٢(.

٢- ئازاد عوبێد ساڵح، سەرجەمی بەرھەمی مەعرووف جیاووک، بنکەی ژیین، )سلێمانی: ٢٠١١(.
ستراتیجی  لێکۆڵینەوەی  سەنتەری   ،١٩٤٧  -  ١٩٣٧ ئێراندا   - عێراق  لەپەیوەندیەکانی  کورد  دۆزی  باوەڕ،  ئەحمەد   -٣

کوردستان، )سلێمانی: ٢٠١٠(.
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٤- ئەحمەد حەمەد ئەمین ئۆمەر، ئەندامە کوردەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی لە ڕۆژگاری پاشایەتی دا ١٩٢٥- 
١٩٥٨ و)ھەولێر: ٢٠٠٧(.

٥- ئەحمەد موختار جاف، دیوانی ئەحمەد موختارجاف ، ئامادەکردن و لێکدانەوە و پێشەکی بۆ نووسینی، عیزەدین مستەفا 
ڕەسوڵ، بەکۆششی: ئەفراسیاب ئەحمەد موختار جاف، )بەغدا: ١٩٨٦(.

ئەوانی دی،  و  ھوشیار  فائق  مێرد، ب ١، کۆکردنەوی..:  پیرە  دیوانی  پیرەمێرد،  پیرەمێرد، سەرجەمی شیعرەکانی   -٦
)بەغدا: ١٩٩٠(.

٧- تارق جامباز، حزبی ھیوا لە لیوای ھەولێر، چ ١، )ھەولێر: ٢٠٠٥(.
٨- جەمال خەزنەدار، ڕابەری ڕۆژنامەگەریی کوردی، )بەغدا: ١٩٧٣(.

٩- حەمە کەریم ھەورامی، ئەدەبی منااڵنی کورد، چ١، )ھەولێر: ٢٠٠٥(.
١٠-  دڵشاد مەحموود عەبدولڕەحمان، ئیسماعیل حەققی شاوەیس ١٨٩٤ – ١٩٧٦، دکتۆر کەمال مەزھەر ئەحمەد پێشەکی 

بۆ نووسیوە، )ھەولێر: ٢٠٠٤(.
١١-  سەالم، دیوانی سەالم، ئا: ئومێد کاکە ڕەش، چ٢، چاپخانەی )الحوادث(، )بەغدا: ١٩٩٠(.

٩- شاکر فەتاح، خەباتی ڕۆشنبیران، )بەغدا: ١٩٨٤(.
١٠- شاکر فەتاح، ئاوێنەی ژینم، یاداشتەکانی شاکر فەتاح، کۆکردنەوە و ڕێکخستنی: ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی، 

کتێبی یەکەم، )ھەولێر: ٢٠٠٣(.
  ١١- شێخ نوری شێخ ساڵح، دیوانی شێخ نووری شێخ ساڵح، ئازاد عەبدولواحید، کۆی کردوەتەوە و ساغیکردوەتەوە و 

لەسەری نووسیوە، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵو کردنەوەی کوردی، ب١، ب ٢، )بەغدا: ١٩٨٩(. 
  ١٢- عەالئەدین سەجادی، مێژووی ڕاپەڕینی کورد، چ٢، )شاری کورد:١٩٩٦(. 

١٣-  کەمال مەزھەر ئەحمەد، تێگەیشتنی ڕاستی و شوێنی لەڕۆژنامەنووسی کوردیدا، )بەغدا: ١٩٧٨(. 
١٤-  کەمال مەزھەر ئەحمەد، چەند الپەڕەیەک لەمێژووی گەلی کورد، ب٢، ئا: عەبدوڵاڵ زەنگەنە، )ھەولێر: ٢٠٠١( 

١٥-  کەریم بەگی فەتاح بەگی جاف، تاریخی جاف ، لێکۆڵینەوەی دکتۆر حەسەن جاف، پێشەکی: محەمەد عەلی 
قەرەداغی، )بەغدا: ١٩٩٥(.

١٦- مارف خەزنەدار، مێژووی ئەدەبی کوردی، ب٦، ١٩٤٥ - ١٩٧٥، چاپخانەی ئاراس، )ھەولێر:٢٠١٠(. 
١٧- مارف خەزنەدار، ڕۆژگاری من )یادداشت(، دروست بوون ١٩٤٩ – ١٩٦٠، ب ٢، )ھەولێر: ٢٠٠٩(.

١٨- مستەفا نەریمان، ببلۆگرافیای کتێبی کوردی ١٧٨٧- ١٩٧٥، کۆڕی زانیاری کورد، )بەغدا:١٩٧٧(.
١٩- مستەفا نەریمان، بیرەوەریەکانی ژیانم، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵو کردنەوی کوردی، )بەغدا: ١٩٩٤(.

٢٠ - مستەفا نەریمان، یانەی سەرکەوتنی کوردان ١٩٣٠- ١٩٦٢، ئا: ئازاد ھیدایەت دەلۆ، )کەرکووک: ٢٠٠٦(. 
٢١- مەسعود محەمەد، گەشتی ژیانم، )ستۆکھۆڵم: ١٩٩٢(.

٢٢- ھیمدادی حوسێن،ڕۆژنامەوانی کوردی، گۆڤاری ھیوا ١٩٥٧- ١٩٦٣، ب١، )ھەولێر: ٢٠١٠(.
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٢٣- ڕاپەڕینەکانی بارزان لە بەڵگەنامە نھێنییەکانی ھەردوو حکومەتی فەرەنسا و بەریتانیادا ١٩٣١- ١٩٤٩، وەرگێڕانی: 
لە فەرەنسیەوە: دکتۆر نەجاتی عەبدوڵاڵ، ب١، )ھەولێر: ٢٠١٠(. 

     چوارەم / کتێب بەزمانی عەرەبی: 
١- جبار محمد جباری، تاریخ الێحافە الکردیە فی العراق، )بغداد:  ١٩٧٥(.

٢- جمال بابان، اعالم الکرد، ج١، ص ٢، )اربیل: ٢٠١٢(.

٣- جمال بابان، اعالم الکرد، ج٢، ص ٢، )اربیل: ٢٠١٢(.
٤- جمال بابان، مژکرات علی کمال عبدالرحمن ١٩٠٠- ١٩٩٨، )بغداد: ٢٠٠١(.

٥- سروە اسعد ێابر، کوردستان الجنوبیە ١٩٢٦ - ١٩٣٩ دراسە تاریخیە - سیاسیە، )السلیمانیە: ٢٠٠٦(.

٦- عبدالرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج ٣،ص ٧، دار الشۆون الپقافیە العامە،)بغداد: ١٩٨٨(.
٧- عبدالرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج٦، ص٧، دار الشۆون الپقافیە العامە،)بغداد: ١٩٨٨(.

٨- عبد الرزاق الحسنی، تاریخ الوزارات العراقیە، ج ٩، ص٧، دار الشۆون الپقافیە العامە )بغداد: ١٩٨٨(.
٩- عبد الرزاق الحسنی، تاریخ االحزاب السیاسیە العراقیە، دراسە تاریخیە عن االحزاب السیاسیە التی تکونت فی العراق 

بین العامین ١٩١٨-١٩٥٨، )بیروت: ٢٠١٣(.
١٠-  عبدالفتاح علی البوتانی، الحیاە الحزبیە فی الموصل ١٩٢٦ – ١٩٥٨، )اربیل: ٢٠٠٣(. 

١١-  عزیز حسن البارزانی، الحرکە القومیە الکردیە فی کوردستان العراق  ١٩٣٩ - ١٩٤٥،)اربیل: ٢٠٠٢(.
الملکی ١٩٢١  العهد  العراق خالل  الوگنیە فی  البوتانی، الکورد واالحداپ  ١٢-  غانم محمد حفو و عبدالفتاح علی 

-١٩٥٨، )دھوک: ٢٠٠٥(.
١٣- فاچل البراک، مێگفی البرزانی االسگورە و الحقیقە، )بغداد: ١٩٨٩(.

١٤- قدری جان، قێێ ومقاالت، شعر، ترجمە، جمع و اعداد: دالور زنگی، ترجمە: ھورامی یزدی - دالور زنگی، تقدیم: 
الدکتور: معروف خزندار، )اربیل: ٢٠٠١(.

١٥- قیس جواد الغریری، رشید عالی الگیالنی و دورە فی السیاسە العراقیە ١٨٩٢- ١٩٦٥، منشورات مکتبە الیقچە 
العربیە، )بغداد:  بال(.

١٦- کونی رەش، جمعیە خویبون ١٩٢٧ و وقائع پورە ارارات ١٩٣٠، مراجعە: عبد الفتاح البوتانی، )اربیل:٠٠٠ ٢(. 
١٧- محمد علی الێویرکی، معجم اعالم الکرد فی التاریخ االسالمی و العێر الحدیپ، )السلیمانیە: ٢٠٠٦(.

١٨-  مسعود البارزانی، الحرکە التحرریە الکردیە ١٩٤٣ - ١٩٤٥، )کردستان: ١٩٨٦(. 
١٩- مسعود محمد و دورە السیاسی فی العراق ١٩١٩- ١٩٦٨، دراسە تاریخیە، مراجعە: الدکتور کمال مڤھر احمد، 

)بغداد: ٢٠٠٨(.

پێنجەم / کتێب بە زمانی فارسی:
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١- خسرو معتچد، تنش بزرگ، روابگ خارجی ایران در دوران رچا شاە از ١٣٠٠- ١٣٢٠، چ١، )تھران: ١٣٧٧(. 

شەشەم / گۆڤارەکان بە زمانی کوردی:
١- ئیبراھیم باجەاڵن، ڕزگارکردنی شێخ مەحموودی نەمر لە یاداشتەکانی دەروێش حسێن دا ساڵی ١٩٤١، ڕۆشنبیری نوێ 

)گۆڤار(، ژمارە )١٢١(، ئاداری ١٩٨٩.
بەریتانیای گەورە لەکوردستاندا، کاروان )گۆڤار(، ژمارە )١٢(،  ئاوباریک و ستراتیجیەتی  باوەڕ، شەڕی  ٢- ئەحمەد 

خوولی ڕاپەڕین، )ھەولێر: ١٩٩٤(.
٣- غەفوور ڕەشید دارا غا، یانەی سەرکەوتنی کوردان لە چەند دێڕێکدا، گۆڤاری دەنگی مامۆستا، ژمارە  )١(، حوزەیران  

و تەمووزی  ١٩٧٢. 
٤- موکەرەم تاڵەبانی، شەڕی ئاوباریک بۆچ شکستی ھێنا، ڕەنگین )گۆڤار(، ژمارە )٦٨(، ساڵی ١٩٩٤.

٥- گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە )٣( ساڵی )٥( مارتی ١٩٤٤.
٦- گۆڤاری گەالوێژ، ژمارە )٤(، ساڵی )٦(، نیسانی ١٩٤٥.

حەوتەم/گۆڤارەکانبەزمانیعەرەبی:
١- عبدالفتاح البوتانی، نادی االرتقاء الکورد وموقف الحکومات العراقیە من نشاطاتە، دھوک )مجلە( العدد )٢٦(، 

نیسان ٢٠٠٥. 

ھەشتەم / ڕۆژنامە بەزمانی کوردی:
١- ئەحمەد باوەڕ، مامۆستا و ئەدیبی کورد خەڵەف شەوقی  ١٨٩٨ – ١٩٣٩، ھاوکاری )ڕۆژنامە(، ژمارە )١١٩٣(، 

.١٢/ ٧ / ١٩٩٠
 نۆیەم / ڕۆژنامە بەزمانی عەرەبی:

١- ابراھیم باجالن، ژکری مرور خمسین عاما علی تاسیس نادی االرتقاء الکردی، العراق )جریدە(، ٢٦/ ٥ / ١٩٨٠.
 دەیەم / دیدەنی:

١- دیدەنی لەگەڵ شێخ عاسی کوڕی شێخ وەھابی کوڕی شێخ حەمیدی تاڵەبانی لە دایک بووی ساڵی )١٩٣٢ – ١١/٢٨ 
/ ٢٠١٤( لە ناوچەی )بنکورە( ی سەربەشاری خانەقین، کەالر، پێنج شەمە، ١٩ / ٩ / ٢٠١٣.

٢- دیدەنی لەگەڵ نووسەرو پارێزەر کامیل ژیر، پێنج شەمە ٣٠/ ١/ ٢٠١٣.
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کۆژانی کۆمەڵ لە ئاوێنەی ئەڵوەندا
لێکۆڵینەوەیەکی رەخنەییە لەبارەی رۆمانی

 )ئەڵوەن(ی ئەحالم مەنسوور

مەهاباد قەرەداغی
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پێشەکی:
نووسیویەتی، مەنسوور ئەحالم گەورەیە، قەوارە الپەڕەیی 2٠٦ رۆمانێکی ئەڵوەن
چاپکراویساڵی2٠٠٤یدەزگایچاپوپەخشی)ئاراس(ە.لەکۆتاییڕۆمانەکەدا
نووسەرمێژووی١9٧9-١9٨٠ینووسیووە،کەدەکاتەساڵیدەستپێکردنتاتەواوکردنی
ڕۆمانەکە،ئەمەشئەوەدەگەیەنێتکەڕۆمانەکەبیستوچوارساڵبەدەستنووسیی
ماوەتەوەولەبەردەستینووسەردابووەبۆدەسکاریوگۆڕانکاری،لە2٠٠٤ڕۆمانەکە
دەکەوێتەدەستیخوێنەران،کەدەکاتەهەمانساڵکەهەماندەزگایپەخشوچاپ،

خەاڵتیبەنووسەربەخشیلەسۆنگەیئەزموویئەدەبیوپڕبەرهەمینووسەر.
گۆشەنیگایەکی لە ئەڵوەنە رۆمانی تاوتوێکردنێکی ئەدەبییە، لێکۆڵینەوە ئەم
فێمینیستانەوە،چوونخوێندنەوەیڕۆمانیئەڵوەنیئەحالممەنسوورهەرلەالپەرەی
ڕادەیەک بە هەردووک کە شاکەسەکەیەوە، و گێڕەرەوە سۆنگەی لە و یەکەمەوە
سەرنجڕاکێشوتایبەتن،خۆیاندەبنەچاوساغورێڕۆشنکەرەوەلەبەردەمیرەخنەگردا
کەبەگوزەریکۆمەڵناسیداپیاسەکەیدەستپێبکاتوچاویلکەیەکیفێمینیستانەشی
لەرووداوێکهەڵدەکەوێت، لەهەرهەنگاوێکداکەدەینات،پێی لەچاوبێت،چونکە
جیاوازیجێندەروکێشەیتوخمبەندیلەبەرژەوەندینێرێکیخۆسەپێنەربەسەرمێدا،

بەرجەستەدەکات.

لەملێکۆڵینەوەیەدابەدوایوەاڵمیچەندپرسیارێکدادەگەڕێین،کەئەمانەن:
-رۆمانیئەڵوەن،لەروویهەڵسەنگاندنوبەپێوەرەرەخنەییەکانیئەدەب،دەچێتە

بۆتەیچجۆرێکیرۆمانەوەوئاستیهونەریئەمرۆمانەچەندە؟
-ئەحالممەنسوور،بۆچیمەبەستێکرۆمانیئەڵوەنینووسیووەوپەیامەکانینێو

رۆمانەکەچین؟
-هۆشیاریفێمینیستینووسەرلەمیانەیرۆمانیئەڵوەنەوەچۆندەردەکەوێت؟
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بینایهونەریرۆمانیئەڵوەن:
جێگرتنەوەی مەبەستی جیهانییە، هونەرێکی )رۆمان دەڵێت: ئەلبیریس ر.م. وەک
شوێنیهەمووهونەرەئەدەبییەکانە.(ئەمەشفراوانیدنیایرۆماندەگەیەنێت،کە
هەمووژانرەکانیئەدەبیتێداکۆدەبێتەوەولەالیەننووسەرەوەتێهەلکێشێکیهونەری

دەکرێت.١
رۆمانژانرێکیئەدەبیپڕوردەکارییەوبەشێوەیەکیهونەریبینادەکرێت.وەکچۆن
بیناکردنیماڵێکپێویستیبەبناغەیە،بەدیواروبەدەرگاوبەپەنجەرەوبنمیچ،
جگەلەوانەشدەیانوردەکاریتریناواخنیبیناکەتابەکەڵکیتیاژیانبێت،ئاواهیش
بینایهونەریرۆمانپێویستیبەگشتئەمانەیەبەکەرەستەیهونەرییوهەریەک
لەمانەشنەریتوپێوەریخۆیهەیەونەخشەیپێویستە،بەهەڕەمەکیبنیاتنانرێت.
و سەرنجڕاکێش چیرۆکێکی لە بریتییە رۆمان هونەری ژێرخانی یان ڕۆمان، بناغەی
نائاسایی،ئەوچیرۆکەیانزادەیخەیاڵوفەنتازیایبااڵینووسەرەکەیە،یانڕووداوی
راستەقینەنونووسەردەیانخاتەبۆتەیەکیهونەریولەرۆمانداشەکڵدەگرێت.بە
هەردووبارەکەیدا،نووسەریرۆمانپێویستیبەکۆمەڵێککەرەستەوئامرازیهونەری
رۆمانێکی بناغەی بەپێز، و بەهێز رۆمانەکە.چیرۆکێکی بینای ڕۆنانی بۆ بۆ دەبێت

سەرکەوتووە،کەلەناوئەمچیرۆکەداپێویستەئەمانەهەبن:
 Narratorگێڕەرەوە-

 Protagonistشاکەس-
 Antagonistدژەکانیشاکەس-

 Secondary Charactersکارەکتەرەمامناوەندییەکان-
   foil charactersکارەکتەرەالوەکییەکان-

 Settingشوێنوکات-
ناساندنی رووداوەکان، باسکردنی بۆ جۆراوجۆرە ئامرازی بە پێویستی گێڕەرەوە؛
ئەو پەیامەکان. و پێشهاتەکان بە ئاماژەدان و گرێکان پیشاندانی و کارەکتەرەکان
شێوەی لە هۆش شەپۆلی بەکارهێنانی هونەری، زمانێکی لە بریتین ئامرازانەش
مەنۆلۆگیناوەکی،فالشباگ،خەیاڵ،خەونوهەرچیشێوازێکیتریهەستەکانەبە

هیشەشەمیشەوە.
١-ل١5،تەکنیکیگێڕانەوە،رێزانرەحمانخدر
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شاکەس؛پێویستەهەندێسیفەتیتایبەتیتێدابێتبیکاتەخاوەنیئەوشایستەییەی
هەموو مرۆڤدا رۆژانەی ژیانی لە وەکچۆن رۆمانێک. کارەکتەریسەرەکی بە ببێت
ئەوەی بۆ رۆماندا لە ئاواهیش تایبەت، کەسایەتی و بایەخ جێگەی نابێتە کەسێک
کەسێکشاکەسیرۆمانەکەبێت،پێویستەخاوەنیچەندینمەرجوسیفەتیکەسایەتی

جیاهەڵکەوتووبێتتاشایانیئەوەبێتببێتەجێگەیبایەخوسەرنجڕابکێشێت.

دژەکانیشاکەس؛ئەمانەشدەشێکەسانیتربنوپێویستەمەرجوهۆکاریتایبەتییان
و سیاسی بارودۆخی و کەش ئەگەر شاکەس، نەیاری و دوژمن بە بیانکات هەبێت
کۆمەاڵیەتیوئابووریبێت،دیسانەوەبەهۆکاریتایبەتئەمدۆخەدروستدەبێتکە

دژایەتیشاکەسیرۆمانەکەبکەن.
کارەکتەرەمامناوەندیوالوەکییەکانلەرۆماندانابێتبەخۆرالەوێبنوبەبێئەرک
وبێمەبەستدانرابن،پێویستەهەریەکەوبۆمەبەستیدیاریکراویخۆیلەوێبێتو

ئەرکیپێسپێردرابێت.
شوێنوکاتگرنگیخۆیانهەیەوجوگرافیاومێژوویئەونیشتیمانەنکەرۆماننووس

یانخۆیدەیانخوڵقێنێت،یانیشلەواقعەوەدەیانهێنێت.
بابزانینئەحالممەنسوورچۆنلەروویهونەرودابونەریتیرۆماننوسینەوەرۆمانی

ئەڵوەنیبنیاتناوە؟
دووەمییەوە و یەکەم دێڕی دوو لە هەر و ئەڵوەنەوە ڕۆمانی یەکەمی الپەڕەی لە
گێڕەرەوەکەیدەناسینوبەوەیداکەخەریکیگەڕانەبەنێوکتێبخانەکەیداوهەموو
کتێبودەفتەروگۆڤارەکانیئەمسەروئەوسەرپێدەکات،بۆمانڕووندەبێتەوەکە
رۆشنبیرەوبەگومانیزۆریشنووسەرێکە،کەدەشێگێڕەرەوەهەرخوودینووسەر
بێت.لەدێڕیسێیەمیدابەهۆیئەووێنەکۆنەوەکەلەیەکێکلەکتێبەکانەوەدەکەوێتە
منداڵەش ئەو گرتووە، هەشتسااڵنی منداڵێکی دەستی ژنێکە وێنەی کە خوارەوە
نێو دەیخاتە وێنەیە ئەو و گیراوە وچوارساڵ بیست پێش رۆمانەکەیە گێڕەرەوەی
دۆخیبیرهاتنەوەیرووداوگەلێکیکۆنکەلەشارێکداوبەتایبەتیشلەگەڕەکەکەی
ئەوانداڕوویداوە،ئەوەمانبۆڕووندەبێتەوەکەگێڕەوەوشاکەسهەردوکیانئافرەتن،
ئافرەتیناووێنەکەکە)ئامەڕەش(یناوەودایەنیمنداڵەکەبووە.کەشیدەستپێک
گومانیئەوەشدروستدەکاتکەنووسەرخۆیگێڕەرەوەبێت،چوونزێدیگێڕەرەوە
ونووسەریشهەمانشوێنیڕووداوەکانینێوڕۆمانەکەیە،کەشارۆچکەیخانەقینە.
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دەروازەیئەڵوەن:
مەرجانەی ئەو رۆماننووسیسەرکەوتوو و گرنگن زۆر رۆمانێک الپەڕەکانیسەرەتای
تیارەچاودەکات،کەخوێنەروابەستەبکاتبەتێکستەکەیەوە.گێڕەرەوەیرۆمانەکە
یاننووسەرەکەی،دەیەوێتخوێنەرگیرۆدەیخۆیبکاتوتادوادێڕئامادەبێتبە
سەرەتای پەرەگرفەکانی و ئەڵوەن ڕۆمانی دەستپێکی بێت. هاوهەنگاوی سوپاسەوە
هێندەسەرنجڕاکێشوزانیاریبەخشنبەتایبەتلەبارەیشاکەسیرۆمانەکەوە،هەر
لەوسەرەتایەوەخوێنەرئاشنادەکاتبەکەسایەتییەکینائاسایی،کەچاوەڕێیئەوەی

لێدەکرێتڕووداوخوڵقێنبێتوڕووداوەکانیشسادەنەبن.
گێڕەرەوەئەوزانیاریانەیکەلەبارەیشاکەسەوەلەالپەڕەییەکەمەوەدەیخاتەڕووزۆر
وردەوهەندێکیانلەبارەیشێوەیوهەندێکیتریشلەبارەیناوەڕۆکییانسیفەتی
کەسایەتیشاکەسەوەیەوبەهەردووبارەکەداکەسێکینائاساییوسەرنجڕاکێشمان

پێدەناسێنێت.بڕوانەئەمسیفەتانە:
)ئامەڕەشیدایەنمبەمیراتیلەباوکییەوەخوویتلیاککێشانیبۆمابووەوە...رەنگە

تاقەمیراتییەکلەباتیموڵکوماڵو...ئەمخووەیبۆبەجێهێشتبێت.(ل5.
لە ملیۆنێگۆڕان لەشییەوە، بە نووسابوو )بەرگێکیرەشیهەمیشەییوەکپێست

ساتێکیمەستیدالەروخساریدادەردەکەوت.(ل٦.
زەردهەڵگەڕاوەکانیا سپێنە لەناو قاوەیی گلێنەی دوو گۆشتن، خڕ، )دەموچاوێکی
مەلەوانییاندەکرد،برژانگەکانیوەکفڵچەیەکیزۆربەکارهێنراووسووایهونەرمەندێک،

تەڵەکانیکورتکورتوهەڵوەریوبوون.(ل٧.
)نازانمچۆنباسیملیبکەم،ئەگەربڵێمملیینەبوو،ئەوا!!!()قەڵەو،دەنگناسک،،
خۆیشی لەسەر ئەگەر بوون، گەورە زۆر مەمکەکانی چوارشانەبوو، و بەرز سنگی

بڕۆشتایەهەردەلەرانەوە...(ل٧.
هەرلەدەستپێکەوەچاوەڕوانیکردارگەلینائاساییلەگێڕەرەوەشدەکەین،چونکە
منداڵی کاتەکانی زۆرینەی و بووە دایەنی کە تلیاککێشە ژنێکی دەستی پەروەردەی
لەگەڵئەودابەسەربردووە،ئەگەرچیخۆیدایکێکیئاساییهەبووە.سەبارەتبە
دایەنەکەیدەڵێت:)منیشوەککوچکووچەدەکەوتمەدوایوکۆاڵنبەکۆاڵنلەگەڵیدا
دەسوڕامەوە.(ل٦.بەمڕستەیەخوێنەروالێدەکاتبەتەواویباوەڕبەگێڕانەوەکانی
ئاگاداری و کردووە هەڵسوکەوتی هەنگاو بە هەنگاو شاکەسدا لەگەڵ چونکە بکات،
تەواوینهێنییەکانیژیانیەتی.)بەشیریئامەرەشپەروەردەبووم،کاتێکیشتەمەنم



رهم 1679
چوا

ی
ساڵ

گەیشتەهەشتساڵهەموورۆژێپێیدەووتم:بچوورووڵە،هابگرەئەیەدووعانە،
بچووئەرابازاڕبێژەحەسەنتووتنچیدووعانەجغارەئارامبنیرد،زویبچووئیسە
دووکانەگەیوەسدوچدەماڵ،ئارامیبڕیاس،ئەگەرقسەشکردگوشمەتەکن،زوی
بەوەدویاوە.(ل٧.ئەمەیانیەکەمینگفتوگۆینێورۆمانەکەیەوبەشێوەزاریکوردی
دەڤۆکیخانەقیندەیگێڕێتەوە،ئەمەشلەالیەکەوەڕادەیباوەڕپێکردنالیخوێنەرزۆر
بڵنددەکاتەوەولەالیەکیتریشەوەخوێنەروالێدەکاتچاوەڕوانیئەوەبێتتەواوی

ئەوگفتوگۆیانەیداهاتووشبەوشێوەزارەبێت.

ناسنامەیگێڕەرەوە:
و بێت زۆرزان و متمانە کارەکتەرێکیجیاواز،جێی گرنگە زۆر گێڕەرەوە ڕۆماندا لە
پەیوەندییەکیپتەویلەگەڵشاکەسوڕووداوەکانداهەبێت.چەندینشێوازوتەکنیکی
گێڕانەوەهەیەونووسەرهەوڵیئەوەدەداتشێوازێکیتایبەتبەخۆیوتاڕادەیەک
جیاوازلەنووسەریتر،هەڵبژێرێت.لەئەڵوەنداگێڕەرەوەمنداڵەهەشتساڵییەکەی
ناووێنەکەیەکەلەکتێبەکەکەوتەخوارەوەولەئەنجامیگفتوگۆیەکیسەرەتاوەبۆمان
دەردەکەوێتناویلەیالیەولەوێنەکەداهەشتساڵەولەکاتیدۆزینەوەیوێنەکەدا
لە بەڵکو نییە، راستەوخۆ گێڕانەوەکە شێوازی کەواتە ساڵە. چوار و سیی تەمەنی
شێوەیشەپۆلیهۆشوگەڕانەوەبۆسەردەمیزووترلەرێگەیوەبیرهێنەرەوەیەک،
 Stream ofکەوێنەکەیە.ئامرازەکانیهونەریسینەمافالشباکوشەپۆلیهۆش
تەکنیکانەن لەو مۆنۆلۆگ و ناوەکی دیالۆگی خەوبینین، و Consciousness

پەنایانبۆبراوە،بۆئەنجامدانیکاریگێڕانەوە.
چەندجۆرێگێڕەرەوەوچەندجۆرێکیگۆشەنیگایانبینینpoint of viewهەیەلە
رۆمانیهونەرییدا،گێرەرەوەهەیەئەوەندەیشاکەسدەزانێتوبینینەکەیسنووردارە،
دۆخانەدا لەو سنووردارە، بینینەکەی دیسانەوە و دەزانێت شاکەس لە کەمتر هەیە
رۆماننووسزیاترلەدەنگێکبەکاردەباتبۆگێڕانەوەیتەواویرووداوەکان،فرەدەنگی
وەکتەکنیکێکیگێڕانەوەبەکارهێنانێکیبەرفراوانیهەیەلەرۆمانیرۆژئاواییدا.هەشە
زۆرترلەشاکەسولەکەسەمامناوەندییەکانیشدەزانێتودەسەاڵتیبەسەرتەواوی
دواوەی لە و دەبینێت شت هەموو واتە بێسنوورە، بینینەکەی و هەیە رووداوەکان
هەموورووداوەکانەوەڕاوەستاوەووێنەیگرتوونوپیشانیاندەدات،ئەوجۆرەشپێی
دەگووترێت»گێڕەرەوەیهەموشتزان«.وەکستایلیگێڕانەوەشبەپێیتۆماشڤسکی
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کەرەخنەگرێکیفۆرمالیستیرووسییە،دووجۆرهەیە،کەیەکەمیانبابەتیودووەمیان
تەنانەت هەووشتێکە، ئاگاداری نووسەر یان گێڕەرەوە بابەتیدا لەجۆری خوودییە.
بیرکردنەوەوخەیاڵوباریدەروونیکارەکتەرەکانیش،لەجۆریخوودیدامەرجنییە

گێرەرەوەهەمووشتلەبارەیکەسایەتییەکانەوەبزانێت.2
بەکار گێڕانەوەدا لە بابەتی ستایلی هەموشتزانە«؛ »گێڕەرەوەی ڕۆمانەدا لەم لەیال
تێیدا خۆی کە دەگێڕێتەوە ڕووداوانە ئەو لکاو یەکەمی کەسی راناوی بە و دەبات
کارەکتەرە و رەش( شاکەسە)ئامە بە سەبارەت ئەوانەشی و، بەشدارە راستەوخۆ
مامناوەندییەکانیترەوناراستەوخۆئاگاداریانە،بەڕاناویکەسیدووەمیتاک)ئەو(

دەیانگێڕێتەوە.نمونەیهاتنەگۆبەڕاناویکەسییەکەم)من(:
حەسەن الی دەچوومە و دەکرد ڕام پەتی پێی بە بەیانی، لە سەر رۆژێ )هەموو

تووتنچی(ل٨. 

نموونەیباسکردنبەڕاناویکەسیسێیەم)ئەو(:
)گەلێجاردەمبینیبەکزییدانیشتووەودووعانەکەیشینییە،هەرکەبەمشێوەیە
دەمبینیلەسێعانەلەخەرجییەکەیخۆمبێئەوەیپێمبڵێدەچوومجغارەکەم
بۆدەکڕی،لەبنیباخەڵەمدادەمشاردەوە،هەرکەچاویپێمدەکەوتدەیووت:پات

سوزیایە،دایکتنەکوشتەد؟نەووتئەڕاوەپایپەتیچیدەسەدەشت؟(ل١٠.
کە گەورەیی زمانی دەبات، بەکار زمان جۆر دوو گێڕەرەوە ئەڵوەندا، ڕۆمانی لە
کوردییەکیسۆرانیستانداردە،زمانیمنداڵیی،کەشێوەزاریکەڵهوڕییەکەدانیشتوانی
خانەقینوهەندێناوچەیدەوروبەریپێیدەدوێن.هەندێدێڕوگفتوگۆشیتێدایەبە
تورکمانییەولەپەراوێزداماناکەیکراوەبەکوردی.ئەمئاڵوگۆرەلەزمانیگێڕانەوە
وگفتوگۆکاندادەریدەخات،گێڕەرەوەگەرخودینووسەریشنەبێت،ئەحالممەنسوور
و کوچەو ناو بچێتە ئەو شێوازی بە کردووە ئازادی و پێبەخشیووە خۆی یادگای
کۆاڵنەکانیخانەقینەوەوڕووداوەکانبەوپەڕیسەلیقەوەبگێڕێتەوە.»گێڕانەوەنابێت
بەرۆمان،تابەزمانبەرجەستەنەکرێت،جارووداوەکانخەیاڵیبنیانراستی.«

2-توماشفسکی،ل١٣2
٣-سرداالخر،ل٤5 
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چنینیچیرۆکلەئەڵوەندا:
چنینیچیرۆکیسەرەکیPlotلەڕۆمانداشتێکیئاسانوسادەنییە،تەکنیکیخۆی
هەیەوتاکتیکینووسەرانەیپێویستەبۆئەوەیگرێبەگرێوهەنگاوبەهەنگاو
هەڵبکشێن رووداوەکان هێدی هێدی Expositionئینجا  بناسێندرێن ڕووداوەکان
و دابکشێن هێدی هێدی دواتریش Climaxو لوتکە بگەنە Complicationsو
بۆ کراوەیان یان داخراو کۆتاییەکی و بدەن دەستەوە بە Resolution ئەنجام

دروستبکرێت.٤
بەرهەڵستکار) پێویستە رۆماندا لە protagonistپرۆتاگۆنیست( ( شاکەس
سیفەتەکانیان کە هەبێت هاودژی چەندین هەبێت، antagonistئەنتاگۆنیست(ی
پێچەوانەیئەوبێت،ئەمئامانجێکیهەبێتبۆیتێبکۆشێودژەکانیبەربەستیبۆ
دروستبکەنوبەرهەڵستیهەنگاوەکانیبکەن.دژەکان،کەسیئاسایییاننائاسایی
بن،دەشێبەرهەڵستکاریشاکەسبارودۆخیئابووریبێت،یانکۆمەاڵیەتیوکولتووری
ووەیانژینگەوسروشتدژایەتیبکەن،گرنگئەوەیەچەندینوێستگەیگرنگهەبێت
ڕێلەشاکەسبگرێتبگاتبەئامانج،یانکێشەوبەربەستیگەورەومەترسیداری

بۆدروستبکات.
ئەحالممەنسوورلەچنینیچیرۆکیسەرەکیئەڵوەنداشارەزایانەئەمکارانەیکردووە.
تلیاککێشە، هەیە، دژبەیەکی کەسێتی سیفەتی چەندین ژنێکە و شاکەسە ئامەڕەش
بەاڵمهاوکاتژنێکیهەقخوازوهەقبێژە،لەکاتیبەنگکێشاندائالوودەومەستە،بەاڵم
چاونەترسوقسەلەروویشەوجێیباوەڕیزۆرینەیژنانیخانەقینەونهێنیتەواوی
خەڵکەکەیلەالیەبەتایبەتئافرەتانیبەرزەبروزەنگکەوتوو،چەوساوەوزەوتکراوو
ئەتککراویگەڕەکەکەوشارەکە.تەنانەتهەندێلەپیاوەکانیشمتمانەیپێدەکەنو
نهێنیخۆیانیالباسدەکەن.ئامەمێردبۆبێوەژناندەدۆزێتەوەوژنبۆپیاوانیژن
مردوودەدۆزێتەوە.پەردەیکچانیدەستدرێژیلێکراوچاکدەکاتەوەوزۆڵەکانیانلە
باردەباتیانبەنهێنییەوەدەبێتەمامانیانودواترکۆرپەکانیاندەداتەئەومااڵنەی

کەمنداڵیاننابێت.

Drama,ExploringLiterature,P٤-٧١
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لەوشارەداچەندینکوڕوکچیناسنامەونهەیەوتەنهائامەرەشدەزانێکێمنداڵی
کێیەوکێمنداڵیکێنییە.بەهۆیئەمسیفەتانەوە،ئامەرەشدۆستودوژمنیزۆرە،
ئەوانەیبۆچارەسەریکێشەکانیانڕوولەئامەدەکەنخۆشیاندەوێ،بەتایبەتی
ژنان،بەاڵمژنانێکیشرقیانلەئامەیەودەترسنژنبۆمێردەکانیانبێنێت.پیاوانێ
رقیان پیاوانێکیش بگەیەنێت، دولبەرەکانیان بە لێدەکەن داوای و دەوێت خۆشیان
لێیەتیچوونکەنهێنیتاوانەکانیاندەزانێبەتایبەتیکەتاوانیدەستدرێژیکردنەسەر
ژنانەوپەیوەندیدارەبەومندااڵنەیکەلەپەیوەندییەنادروستەکانیانەوەدروستبوون.
ئەمدۆخانەملمالنێخولقێننولەبەرژەوەندیرۆمانەکەداوەکئەنتاگۆنیستدژایەتی

شاکەس)پرۆتاگۆنیست(دەکەن.

کاتوشوێنلەرۆمانیئەڵوەندا:
رۆمانخۆیبەتەنیانیشتیمانێکیپڕلەهاواڵتییە،نووسەردەیخولقێنێت.نیشتیمانیش
پێویستەمێژوویهەبێتوجوگرافیایهەبێت.رۆمانچونکەتەکەزدەکاتەسەرهەندێ
لەرووداوەکانیئەونیشتیمانە،بۆیەجوگرافیاومێژووەکەشیدیاریکراودەبێت.واتە
شوێنوکاتلەرۆمانداپێویستەدیاربنوسنوورەکانیانبناسرێت.ناویرۆمانەکە
ئەڵوەنە،لەمەوەجوگرافیایرۆمانەکەبەبێخوێندنەوەشیدەزانرێتودەناسرێتەوەکە
خانەقینە.پانتاییناوەندیشاریخانەقینودەوروبەریرووداوەکانیئەمرۆمانەیان
لەخۆیانگرتووە،بەاڵمچڕبوونەوەیسەرنجلەسەرگەڕەکێکەکەلەیالوئامەرەشی
تێداژیاوەوماڵبەماڵیئەوگەڕەکەبەژنوپیاوەوە،بەکچوکوڕەوە،خاوەنی
چەندینرووداونوکارەکتەرەکانیانپێکەوەلەپەیوەندیوملمالنێدانولەشێوەی
چیرۆکیالوەکیوپەیوەندیداربەتەوەریسەرەکیچیرۆکەکەوەکەلەدەوریشاکەسدا

دەسورێنەوە،چنراون.
کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندییە و رۆمانەکە کەشی بیستەمە. سەدەی پەنجاکانی کات:
قۆناغی دەرەکییەکان، و ناوەکی گفتوگۆ و کارەکتەرەکان دەروونی بارودۆخی و
دەرەبەگایەتییکۆمەڵگەیکوردستاندەردەبڕن.لەرێگەیکارەکتەریحەسەنئاغاوو
رەفتارەکانییەوەدەخرێنەڕوو،ئاغابەتەواویدەسەاڵتیخۆسەپینەرانەیدەردەکەوێت
وچەندینئافرەتئەتکدەکاتوچەندینپیاوناچاردەکاتقوربانییەکانیدەستیمارە
بکەنوئەومندااڵنەبەخێوبکەنکەلەتۆویئاغادروستبوونوددانیانپێدانانێت.
لەقوربانییەکانیئاغاهەنخۆیاندەکوژنوهەندەکوژرێن.لەکۆتاییرۆمانەکەدا
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باسیشۆڕشی١٤یتەمووزدەکرێتکەکۆتاییبەدەسەاڵتیئاغاکاندێنێوزەوی
دابەشیجوتیاراندەکات،ئەمەشوادەگەیەنێتکاتیرۆمانەکەلەسەرەتایدەیەی

پەنجایسەدەیبیستدەستپێدەکاتوتاکۆتاییئەودەیەیەبەردەوامە.

کێشەکانیناوئەڵوەن:
لەرۆمانیئەڵوەندا،کێشەکانبەسێجۆردەردەکەون:

یەکەم:کێشەیچینایەتی،ملمالنێینێوانهەژارودەوڵەمەند،ئاغاوبندەستەکانیەتی.
دووەم:کێشەیجێندەری،ملمالنێینێوانپیاووژن.

سێیەم:کێشەیکولتووری،ملمالنیینێوانرۆشنبیروناڕۆشنبیر،ملمالنێینەوەکان
بێباوەڕ،مەزهەبیو باوەڕدارو نێوان لەنێوانکچودایکوکوڕوباوک،کێشەی

نامەزهەبی.
سەبارەتبەکێشەیچینایەتی،نووسەرلەرێگەیوەسفیکارەکتەرەکانوهەڵسوکەوت
و ناوەکییەکان ملمالنێ وردی بە دەروونناس وێنەکێشێکی وەک گفتوگۆکانیانەوە، و
زیارەتکردنی و نەجەف قەبرستانی چوونە دیمەنێکی لە وێنەکێشاوە. دەرەکییەکانی
کێشەی بەاڵم وێنەکێشاوە، مەزهەبی و باوەڕداری کێشەی جوانی بە ئیمامەکان،
هەموو ناو لە دەتوانین و بەرجەستەترینە و زەقترین رۆمانەکەدا ناو لە جێندەری
ئافرەتن ئەوەیهەردووگێڕەرەوەوشاکەس بەپێی پێبکەین. رووداوەکانداهەستی
بە هەقخوازن، و هەقبێژ و نییە ئەفسانەکان و ئایین بە باوەڕیان هەردووکیان و
شێوەیەککێشەکانخراونەتەڕووکەدیدگایەکیفێمینیستانەیتیاهەستپێدەکریت
کەنێریدەسەاڵتسەپێنوەکبوونەوەرێکینائاساییبخاتەڕووکەناهەقیدەکاتو
دەچەوسێنێتەوە،چەوسێنراوەکانیشیاندایکیانهاوسەریاندولبەرویانکچانی
بەرزەبرکەوتوووئەتککراون.چەوسێنەرەکانوچەوساوەکانلەمڕۆمانەداهەردووکیان
میانەی لە خراونەتەڕوو، نائاسایی دۆخی وەک نووسەرەوە الیەن لە مەبەستەوە بە
کۆمینتەکانیگێڕەرەوەلەدۆخیگەورەییدا،واتەنووسەرخۆی،بیروبڕوایەکیدژبوون
بەونادادپەروەرییەونارازیبوونبەودۆخە،بەبەرجەستەییدیارە،بەاڵمئەمنارازیبوونە
لەشێوەیدروشمیزەقدەرنەبڕدراون،بەڵکوسیمبولئامیزانەبەزمانێکیهونەریوەک
ئاماژەیپەیامئامێزهەستیانپێدەکرێت.»رۆمانینوێ،دەیەوێگوزارەلەپەیوەندییە
پەیوەندی دروستکردنی لە بێت بەشدار دەدات هەوڵ یان بکات، کۆمەاڵیەتییەکان
هۆشیاری کەسنووری هەڵیدەقوڵێنێ جوانیناسانەوە هۆشیارییەکی لە ئەمەش نوێ،
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ئاساییتێدەپەڕێنێتودەیگەیەنێتەئاسۆینوێ،بۆیەئەرکیرۆمانینوێئەوەنییە
وەعزوتەلقینورێنوماییبدات،بەڵکوبەرجەستەکردنیڕوانینێکیهونەرییە،واتە
لێکدانەوەیەکیهونەرییەبۆجیهان،هەروەهابینینودۆزینەوەینوێیەبۆپەیوەندییە
شاراوەکان،کەلەمیانەیئەمدۆزینەوانەوە،چێژدەخوڵقێتوراکێشانوتامەزرۆیی

دروستدەبێت.«5

باکگراوندیپەروردەییکارەکتەرەکان:
یەکێکلەسەیرترینشتیرۆمانیئەڵوەنجنێوەکانەکەکەرەکتەرەجۆربەجۆرەکان
بەیەکتریدەدەنولەرێگەیئەوجنێوانەوەباکگراوندیرۆشنبیریوپەروەردەیی
کەسەکانینێوئەورۆمانەوئەوسەردەمەمێژووییەشمانبۆدەردەکەوێتکەپەنجاکانی

سەدەیرابردووە.
نووسەریئەمڕۆمانەزۆربوێرانەوبەبێئەوەییەکزەڕەسانسۆرلەسەرپیسترین
جنیوکەژنەکانبەیەکتریدەدەنلەشەڕیناوگەڕەکدا،یانپیاوەکانبەژنەکانی
دەدەنویانپیاوەکانبەیەکتریدەدەن،وەکخۆینووسیوونی،بۆیەدیمەنەکانی
شەڕەکانبەبەرجەستەییدەکەوێتەپێشچاویخوێنەروباوەڕپێکردنیخوێنەربە
گێڕەرەوەزیاددەکات،چونکەهەمووخوێنەریکدەزانێتجنێوبەشێکەلەکولتووری
هەموونەتەوەیەکووەکچۆنلەواقعیکۆمەاڵیەتیژیانیئاساییداهەیە،پیویستە
لەواقیعیکۆمەاڵیەتیژیانیکەسەکانیناورۆمانیشداهەبن.بۆنموونەئەمگفتوگۆ

جنیوئامێزانەکەمشتێکیخەروارەکەن:
)کچێهەیکوسوو،هەیگاندەرتۆلەگەڵکێداشەڕدەکەیها؟هەیقەحپەئەگەر
رسوات گەر نەبم تاوسخان عەبدواڵخانیجوانڕۆم. کچی تاووسخانی من نازانی
نەکەم،گەرتاوسخانبمدەبێشەواڵەگەدبکەمەعالەم،تاووسخاننەبمئیالکوست

دڕنم..(ل2١.
)گەوادژنەگەملەقاپیدەرنێچدەدەشتوەعەبانوود،توولەکورەدیدەی؟چوین

چاوودکەفتەپی؟(ل٣٦.
)توشرەحمانیفاتەقەرەهەیحیزهەیهەیخوێڕی،خۆهەمووشاردەتناسن.(

ل١٧.

5-انماط الروایة، ص ١٤



رهم 1685
چوا

ی
ساڵ

ناوچەیخانەقینزۆروەستایانەو ئیدیۆموهەندێدێڕیگۆرانیفۆلکلۆری پەندو
لەجێیمەبەستدانراونوهەندێکیانبەزمانیتورکمانین.نووسەرمەبەستیبووە
پێمانبڵێتخانەقینشارێکیفرەکلتووروفرەزمانوفرەمەزهەبە.بۆئەوەیبەجوانی
رۆمانەکە ناو کۆمەڵگەی هۆشیاری ئاستی و کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندییە وردی و
و منداڵبوون مەراسیمی سەرقەبران، چوونە و پرسە شایی، و دەرببڕێت،خوازبێنی
ناولێنانوچوونەحەج،چوونەمزگەوت،چوونەحەمامیژنانوهتدیلەرۆمانەکەدا
دروستکردووە،کەلەهەموویاندارووداودەخوڵقێنێولەمیانەیانەوەالیەنیدەروونی

وکۆمەاڵیەتیورۆشنبیریکەسەکانپیشاندەدات.

کۆژانیژنلەئەڵوەندا:
نووسەریرۆمانیئەڵوەنبەمەبەستەوەدەیانچیرۆکیالوەکیلەدەوروبەریچیرۆکە
سەرەکییەکەوەچنیوەولەهەمووشیانداژانیژنێکدەردەبڕێتکەستەمیجۆراوجۆری
لێکراوە.لەنیوئەوانەداکچهەیەدایکیستەمیلێدەکات،کچهەیەمندااڵنیکۆمەاڵن
ستەمیلیدەکەن،ژنهەیەکارەکەرەوخاوەنماڵەدەوڵەمەندەکەیستەمیلێدەکاتو
دەستدرێژیدەکاتەسەر،ژنهەیەلەبەرنەداریستەمیجۆراوجۆریلێدەکرێت،ژن
هەیەلەبەرناچاریدەبێتەلەشفرۆش،ژنهەیەلەبەرئەوەیبەزۆربەمێردێکیپیر
لەئەنجامدابەدەستیپیاوەکەی نهێنیلەگەڵپیاویتردەکاتو دراوەپەیوەندی
الوەکی چیرۆکی دەیان ئیتر دەکوژرێت، کوڕەکەی دەستی بە هەیە ژن دەکوژرێت،
تێهەڵکێشێکیهونەریجوانیانبۆکراوەومەبەستیشلێیانبەرجەستەکردنیکۆژانی

ژنانە.
رۆمانی نووسینی لە سەرەکی مەبەستی خوودی کە بێژین دڵنیاییەوە بە دەتوانین
شاکەسی وەک ئامەرەش یەکسانیخوازانەیە. پەیامی و ژانە ئەم گەیاندنی ئەڵوەندا
رۆمانەکەپشتگیریهەمووژنانیستەملێکراودەکاتوهاوکارییاندەکاتبۆئەوەیلە
کێشەکانیانرزگاریانبکات،ئەمکارەبۆهەندێکیانسەردەگرێولەمردنوکوشتن
تراژیدیا و کوشتن بە ئەنجامیان و هەندێکیانسەرناگرێ بۆ بەاڵم دەبێت، رزگاریان
کۆتاییدێت.لەکۆتاییرۆمانەکەدائامەرەشیشاکەس،خۆیشیدەبێتەقوربانییەکی
کوڕی کە مچە زۆردارێکە. دەستی قوربانییەکی خۆیشی کە پیاوێک دەستی تری

دانپیانراویحەسەنئاغایەئامەدەکوژێت.
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پەیامیشیعرئامێزیرۆمانیئەڵوەن:
کۆتاییڕۆمانەکەگیڕەرەوەدەگەڕێتەوەسەروێنەکەیکەتەماشایدەکردوبەهۆیەوە
هەمووچیرۆکورووداوەکانیوەیادهاتەوەکەبەکوشتنیئامەکۆتاییهات.وێنەکە
دەدڕێنێوشیعرێکدەنووسێتبۆئامەڕەش،کەلەنیوئەوشیعرەداتەواویکۆژانیژن
وپەیامیرۆمانەکەبەرجەستەدەکات.شیعرەکەدریژە،لەچەنددێڕێکیدابەمشێوەیە

پەیامەکەدەخاتەڕوو:
ئامە

ئامەمردی
بۆدواجارچاوەکانتلەیەکناوماڵیاواییتکرد

ئەوجووتەچاوانەی
هەمیشەئارامگایمنااڵنیزۆڵوئاوارەوبیوەژنانودەربەدەروکڵۆاڵنبوون..

ئەوچاوانەیبێئاراموبێئۆقرەبوون
ئەوچاوانەیفرمێسکەکانیبووبوونەدەرمانو

تەنیابرینیهەژارانیسارێژدەکرد
ئارامودڵنەواییپیدەبەخشین

هێزوتوانایباوەڕبەخۆهێنانوسەرکەوتنیانیپیدەبەخشین...
....

بەهەشتیدڵت
هەزارانهەزارداریخەمیتیاروابوو

دڵتبەهەشتیهەژارانبوو
ئاوارەودەربەدەر

بیوەژنوکچیهەڵخەڵەتاو
ئامەدەتویست

خوێنیدڵتبکەیبەوئاوەئەفسوناوییەی
تاوانیتاوانبارانبشواتەوە

گوناهیگوناهبارانراستکاتەوە
هەموودزودرۆزنوجەردەوقاچاخچی

هەمووفێڵبازوخوێنمژوئاغاودەرەبەگەکانیش
بەوخوێنەپیرۆزەیدڵترێگەیراستبگرنولەخراپەکانیاندووریانبخەیتەوە
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لەکۆتاییکۆتاییداگێڕەرەوەکەدەکاتەنووسەرخۆی،لەوپەڕیبێئومیدیداشیعرەکەش
دەدڕێنێتووەکوێنەکەفڕێیدەداتوپەنادەباتەبەرحەبێکیئارامبەخشبۆئەوەی
خەویلێبکەوێت.ئەمەشوەکنارەزاییەکبەرامبەربەکۆژانیژنان،بەنادادپەروەری
کۆمەڵوبەبەردەوامیستەم.دەشکرێتوالێکبدرێتەوەکەمەبەستیدرێژەدانبێت
بەخەباتیهەقخوازانەیرۆژانەیژیانیئامەرەش،بەوەیئەوخووگرتووبەتلیاکبوو،

ئەمخووگرتووەبەحەبیئارامبەخش.

دەرەنجام:
لەوەاڵمیئەوسێپرسیارەیکەلەسەرەتایلێکۆڵینەوەکەداکردمانولەسۆنگەی

تاوتوێیرۆمانەکەبەوردی،دەتوانینئەمخااڵنەوەکئەنجامبخەینەروو:
بە رۆماننوسینی دابونەریتی پەیرەوی ئەڵوەندا، رۆمانی لە مەنسوور ئەحالم یەکەم:
تەواویشارەزاییەوەکردووەو،ئەگەرچیئەڵوەنئەچێتەخانەیرۆمانێکیریالیستی
کۆمەاڵئەتییەوەبەاڵمفەنتازیایرۆماننووسکاراوسەرنجڕاکێشچیرۆکەکەیچنیووە،
گرێگەلیدروستکردووە،رووداوەکانیوەستایانەهەڵکشاندووەوبەدەمسەرسامکردنی
خوێنەرەوەکێشەکانیتاچڵەپۆپەبردووەوهێدیهێدیداکشاوەوکۆتاییەکیتراژیدی

بۆدروستکردووە.

دووەم:کێشەکانیجێندەرلەیەکەموشەتاکۆتاوشەیرۆمانیئەڵوەنبەرجەستەکراوە
وبەدیدگایەکیرۆشنفکرانەیفێمینیستانەرووداوەکانلەالیەنگیڕەرەوەوشاکەسەوە
خراوەتەڕوو.هەردووکیانبەشێوازیخۆیانوەکتێکۆشەریرێگایدادپەروەریو
یەکسانیکۆششدەکەنوشاکەسئەگەرچیدەبیتەقوربانیلەوتێکۆشانەدا،بەاڵم
لەپەیامیرۆمانەکەداکەشیعرێکە،بەزیندوێتیدەمێنێتەوە.گێڕەرەوەشئەگەرچیلە
کۆتاییدانائومێدانەپەنادەباتەبەردەرمانیخەوبۆئەوەیلەوواقیعەدایببڕێت،بەاڵم

ئەوەشیانوەکجۆرێکنارەزایەتیلەونادادپەروەرییەتۆماردەکات.

لە و بووە بوێر ژنێکی خۆیدا کەسێتی لە ئەوەی وەک مەنسوور، ئەحالم سێیەم:
نووسینەکانیدابێدەربەستانەوئازادانەرایخۆیدەربڕیوە،لەمرۆمانەشدامەبەستی
بووەهاندەریبوێریوچاونەترسیژنانبیتچلەژیانوچلەنووسیندا.هەڵبژاردنی
کارەکتەرێکیوەکئامەهەقبێژوهەقخواز،نەترسوتێکۆشەر،هەروەهاهەڵبژاردنی
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گێڕەرەوەیەککەبەتەواویئازادییەوەهەموونەوتراوەکاندەڵیتونهێنییەکانئاشکرا
دەکات،مەبەستێتیهانیژنبداتخۆیاندەربڕنولەهیچسڵنەکەنەوە.

سەرچاوەکان
- ئەحالم مەنسوور – ئەڵوەن- رۆمان- دەزگای چاپ و پەخشی ئاراس- ٢٠٠٤هەولێر.

- رێزان رەحمان خدر – تەکنیکی گێڕانەوە – یەکێتی نووسەرانی کورد، ٢٠١٢ هەولێر.
- توماشفسکی – نظریە المنهج الشکلي- ترجمة ابراهیم الخطیب- موسسة االبحاث العربیة- ١٩٨٢ بیروت.

- صالح صالح – سرد االخر، االنا و االخر عبر اللغە السردیة- المرکز الثقافي العربي- ٢٠٠٣ بیروت.
- د. شکري عزیز الماضي- انماط الروایة – عالم المعرفە- ٢٠٠٨.

.2٠١٠,Drama,Exploringliterature,SabisbookSeries-
.2٠١٠,Novel,Exploringliterature,SabisbookSeries-
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تۆێژینەوە دەربارەی:
نهێنی بەردەکان الی ئافرەتان

نوسینی:پەری حەمە میرزا حەمە شەفیق
ڕاھێنەر لە بواری وەگەڕخستنی توانا شاراوەکانی مرۆڤ

ھەلەبجەی شەھید 
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پیشەکی:
کە ئەوەیە , کردوە دەرکمان هەستەوەرەکەمان پێنج بە ئەوەیەکە دونیا ژیانی   
لە لێبووە,مرۆڤ گوێمان کردوەو بۆنمان چەشتومانەو دەستمانلێداوەو بینیومانەو

دایکبوونیەوەپەیوەستەبەوپێنجهەستەوەرەوەوناتوانێتلێیاندەربازبێت.
لەمێژویکۆنونوێیکۆمەڵگایمرۆڤایەتیدامرۆڤەکانبۆمانەوەودەسخستنیژیاننێکی
بردۆتەدەرەوەی پەنایان لەهەستەوەرەکان وێڕایسودوەرگرتن ئارام و تەندروست

هەستەوەرەکانیانوجۆرەهابابەتوشمەکیانتاقیکردۆتەوە.
لەڕێگای بوونبەگشتیدووڕوویهەیەهەستپێکراوهەستپێنەکراوئێمەدەزانین
هەستەوەرەکانمانەوەمامەڵەوکارلێکلەگەڵجیهانیبینراوهەستپێکراودەکەین,
هەستبەبوونیجیهانینەبینراویشدەکەین,بەاڵمبێئاگاوخافاڵنەمامەڵەوکارلیکی

لەگەلڕدەکەین.
هەربۆیەکەسێککەلەنادیارێکیاخودنەبینراوێکدەترسێتپەنادەباتبۆبەکارهینانی

بینراوێکبۆڕێگەگرتنوخۆپاراستن.
و شەپۆل خۆیان بۆ هەریەکە بوون نێو دروستکراوەکانی وهەموو مرۆڤ جەستەی
مرۆڤ واتە  هەموان ڕێگایەشەوەیە هەرلەو , هەیە خۆیان بە تایبەت لەرینەوەی

وبوونەوەربەگشتیئاوێزانییەکتردەبنوکاروکاردانەوەیانلەسەریەکتردەبێت.
بەهۆینەبوونیهۆشیاریدەربارەیشێوازیکاریگەریوکارلێکیبەردەکانلەگەلڕ
مرۆڤ,بەکارهێنانەکانبۆئەوبەردانەزیاتربەفیڕۆدانیپارەوپولەوسودێکیئەو
بەکار بەردە بە تۆێژینەوەکورتەدا,ئاماژەیەک لەم لێوەرناگیرێت.هەوڵدەدەین تۆی
هاتوەکانبەگشتیوکۆمەڵگایکوردیبەتایبەتیوڕاستودروستیشێوازیبەکار

هینانەکانبخەینەڕوو.
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ئامانجوڕۆڵیئەمتویژینەوەیە
تۆێژینەوەی نەبوونی کەلینی بۆپڕکردنەوەی بهێنرێت بەکار سەرچاوەیەک وەک .١
مەیدانیوزانستی,لەسەرکاریگەریبەردەپیرۆزەکانلەسەرجەستەودەرونیمرۆڤ

وبەتایبەتیالیژنان.
بۆزانینیدۆخیناوەوەینهێنیناوکۆمەڵگایکوردەواریوئەوکارانەی .2

ئافرەتانبەنهێنیلەناوخۆیاندائەنجامیدەدەن.
ڕونکردنەوەوپێدانیزانیاریسەبارەتبەشێوازیبەکارهینانومامەڵەکردن .٣

لەگەلڕبەردەپیرۆزەکان.
دەرخستنیڕوویزانستیبەردەکانوپەیوەندیبەجیهانینەبینراوەوە. .٤

و دەرونی گرفتە لەکاتی کوردستان هاواڵتیانی پەنابردنی ڕووی خستنە .5
جەستەیەکانیانبۆچارەسەریناباویناوکۆمەڵگا,لەکۆنداباوبووە,بەاڵمئێستابە

نهێنیەوەدەستیبۆدەبرێت.

مێژوویبەکارهینانیبەردەکان
لەدێرزەمانەوەمرۆڤبەردیناسیوەوبەکاریهیناوە,بەردەگرانبەهاوبەنرخەکان
کەپێیاندەڵێن)االحجارالکریمە(بەردەپیرۆزەکانهەرلەکۆنەوەمرۆڤئاشنابوەپێی
ومامەڵەیجیاوازوتایبەتیلەگەڵداکردوەوبۆچەندینبواربەکاریهێناوەوەکو

بوارەکانی:
تیرو و ڕم بەسەری کردنی و چەقۆ و دەفر وەکو پەل و کەل دروستکردنی .١
شمشێرەکانیانەوەچونکەئەوبەردانەوەکومادەیشوشەوانوپتەوتیژن,بەکارهێنانیان
لەژیانەسەرەتاییەکانیمرۆڤدا,یەکێکبووەلەداهێنانەگرنگوپڕبایەخیئەوکاتە.

2.لەبەردەگمەنیوڕەنگەبریقەداروجوانەکانیانوەکوشتێکیپیرۆزسەیرکراوەو
ئەوهەستەیانیلەالدروستکردونکەلەوانەیەببێتەمایەیپاراستنیانووەکومادەیەکی

سحروجادوتەماشایانکردوەوبەکاریانهێناوە.
٣.بۆڕازاندنەوەوجوانکاریخانمانوپیاوانبەکارهاتووە.

و کردوە پێوە ئاڵوگۆڕیان مامەڵەو گرانبەها شمەکێکی وەکو دراو پارەو لەبری .٤
زۆربەیسەرۆکخێڵوپاشاکانیجارانبەردەبەنرخەکانیانوەکخشڵێکیگرانبەها
بەکارهێناوەوبۆڕازاندنەوەیتاجوخۆیانوخێزانیانبەکاریانهێناوە,بازرگانانیش
بازرگانیانپێوەکردوەودەستکەوتوسەرمایەیزۆریانبەهۆیبەردەگرانبەهاکانەوە

دەستکەوتووە.
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پێشچونی بەرەو و کردن گەشە بە , بەکارهێنراوە تردا بواری لەچەندین هەروەها
دانیشتوانوگەشەکردنیزانستوداهینانکاریەکانیمرۆڤ,بەکارهێنانیبەردەکانیش
کۆمەڵێکگۆڕانکاریبەسەرداهاتووەوزانستبوەهۆیئەوەیمرۆڤەکانبتواننسودی

زیاترلەبەردەکانببیننولەچەندینبواردابەکاریانبهێنن.
ئینجا , دەکات تەواو ساڵ هەزار چەندین دەبێت درووست کە بەنرخ بەردێکی هەر
بەردێکیدەگمەندروستدەبێت,ئێستامرۆڤەکانبەهۆیدروستکردنیچەندینکێڵگەی
بەرهەمهێنانیبەردیگرانبەهاوەدەتواننلەچەندساڵێکیکەمداژمارەیەکیزۆربەردی

بەنرخبخەنەبازاڕەوە.

لەالیخۆشمانزۆربەکەمیدەبینرێتبەردەبەنرخەکانبەکاربهێنرێتئەویشلەبەر
چەندهۆیەک:

١.گرانینرخەکانیان.
2.نەبوونیکەسانیپسپۆڕلەوبوارەداودەرنەهێنانونەگەڕانبەدوایئەوبەردانەدا.
حەرامێک بزانرێت پێیان لەوەی پارێزراوبن ئەوەی دەهێنریت,بۆ بەکار بەنهێنی .٣
بەکاردەهێنن,لەکۆندائەوبەردانەبۆجوانکاریژنانوپیاوانبەکاریانهێناوەنەک
تەنهابۆجوانکاریبەڵکوبۆچارەسەرینەخۆشیوچاوپیسیوسحروجادوپاراستن
وچەندینشتیتربەکارهاتووە,بەاڵمپاشئەوەیلەالیەنموسڵمانانەوەئەوەباڵو
بوویەوەکەبەکارهێنانیئەوبەردوموروانەحەرامەلەئیسالمدا,خەڵکیزۆرێکیانوازیان
لەبەکارهێنانیهێنا,هەندێکیشهەربەردەوامەلەبەکارهێنانیوبەنهێنیپاراستویەتی
وهەرژێربەژێریئافرەتانلەناوخۆیانداهانییەکتردەدەنبۆبەکارهێنانی,بەتایبەتی
بەگوێیاندەکەنو ئەوانیشزۆربەیان بەتەمەنەکانهانیگەنجاندەدەنو ئافرەتە

بەکاریاندەهێنن.
لەڕاستیدالەکوردستانداچەندینجۆربەردیبەنرخهەیەوشارەزایانیئەمبوارەلەم
سااڵنەیدوایداچەندینناوچەیاندەستنیشانکردوە,کەچەندینجۆریبەردیبەنرخلە

خۆدەگرن.

بەردەپیرۆزەکان)االحجاراکریمە(
بەردەکانوەکوهەموومادەکانیتریناوسروشت,کۆمەڵێکووزەیجۆراوجۆرکۆمەڵێک
توانایجۆراوجۆریانهەیە,بەردەکانشێوەوپێکهاتەوڕەنگیجۆراوجۆریانهەیەو

خاوەنیکۆمەڵێکتایبەتمەندیتایبەتبەخۆیانن.
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هەرئەوەشبوەتەهۆیئەوەیکەبتوانرێتسودیانلێوەرگیریتوەکوهەموومادەکانی
بۆ بخوات خۆراک دەکات حەز مرۆڤ ووزە کەمبوونەوەی لەکاتی نموونە تر,بۆ
کەمی بەهۆی کەسێک کاتێک ببەخشێت,یاخود بەجەستەی پێویست ووزەی ئەوەی
بخوات خۆراکانە جۆرە ئەو دەبێت دەبێت,ناچار نەخۆشی تووشی ڤیتامینەکانەوە
زەردووی دووچاری مرۆڤێک کاتێک جەستەی,یان بۆ تیایە پێویستی ڤیتامینی کە
دەبێت,پێویستەخۆیبداتەبەرتیشکیسپیبۆئەوەیلەزەردویەکەیڕزگاریبێت.
بەردەکانیشهاوشێوەیباسکراوەکانووزەیتایبەتبەخۆیانهەیەومرۆڤدەتوانێت

سودیلێوەرگرێتووەکویەکێکلەهۆکارەکانیچارەسەربەکاریبهێنێت.

جۆریبەردەکان
ئێستالەسەرجەمواڵتانیجیهانچوارجۆربەردبوونیهەیە:-

١.بەردەدەگمەنەپیردۆزەکان)االحجارالکریمە(
2.بەردیکێڵگەدەستکردەکانهاوشێوەیبەردەپیرۆزەکان.

مریشک هەڵهێنانی کێڵگەی چۆن هەروەک پێشکەوتوەکان واڵتە زۆربەی لە ئێستا
هەیەکێڵگەیبەردیگرانبەها)االحجارالکریمە(هەیە,بۆنمونەواڵتییابانکێڵگەی
تایبەتیدروستکردنیمرواریهەیە,ئەمریکاکێڵگەیدروستکردنیئەڵماسیهەیەکۆریا
کێڵگەیبەردی)یەشم(یهەیەئێستابەڕێژەیەکیزۆرسەنتەرەکانیشێالن)مساج(

هێناویانەتەکوردستانوبەسعریبەردیئەێڵیبەهاواڵتیانیئەفرۆشنەوە.
٣.بەردیئاسایناوسروشت.

٤.بەردیشوشەیی)کۆپیکراو(.

بەردەدەگمەنەپیرۆزەکان
ئەمجۆرەبەردانەبەهەزارەهاساڵدروستدەبنولەناوسروشتدازۆرکەمودەگمەنن
,هەربۆیەبەنرخێکیگراندەفرۆشرێن,پێاندەڵێنبەردیرۆحانیوپیرۆزوبەنرخ,هەر
هەمووشیانمادەیکانزایوەکسلیکۆنلەپێکهاتەیاندایە,وەکومەڕمەڕومرواریو
سروشتدا کارگەی لەناو واتە سروشتین کە ئەوانەیان ئەڵماس...هتد زمرو و یاقوت
دەکرێن,ئەم دروست مرۆڤا دەستکردی کارگەی کەلەناو ئەوانەی نەک بوون دروست
بەردەگرانبەهایانەپێکهاتەیەکیناوازونایابیانهەیە,بەردیئاسایینینوشێوەیەکی
تایبەتوجوانیانهەیەونموونەیجێگیریوپتەویمادەنوکەمترینسلبیاتیانتێدایە.
کریستاڵوبلوریەکانیبەردەکانپێکهاتەوشێوەیەکیئەندازەیوردوڕێکودروستیان
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هەیەوخاوەنچەنددوریەکیڕێکوپێکنگەردوگەردیلەکانیرێکخراوەبەشێوەیەکی
پێبەخشیوە ڕەنگوشێوەیجوانی ناوازەیەکە پێکهاتە ئەو ناوازە,هەر و تایبەت
بوەتەهۆیسەرچاوەیپەخشکردنیتیشکدانەوەیووزەیباشوئیجابیوکاریگەر.

کریستاڵوبەردەبەنرخەکانتوانایەکیسەرسوڕهێنەریانهەیەلەهەڵمژینودانەوەی
ببنە و لێوەرگیرێت دەتوانرێتسودیان دەکەوێتەسەریان,لێرەوە کە تیشکانەی ئەو
یەکێکلەسەرچاوەکانیبەخشینیووزەبەجەستەیمرۆڤیانبۆڕاگرتنیهاوسەنگی
و جەستە ئەندامەکانی چاالکردنی هۆی ئەبێتە ووزەیەش ئەو ووزە,هەر بنکەکانی
ڕزگارکردنیانلەالوازیوناهاوسەنگیوتێکچون,بەردەدەگمەنەپیردۆزەکانئەمانیش

ئەبنبەچەنجۆرێکەوە:-
هەرهەمووشیانبەهۆیشەپۆلیکورتولەرینەوەیبەرزەوەکاردەکەنەسەرووزەی

مرۆڤ.
١.بەردیناوئاو.

بەردە بە و هەیە ئاویان تایبەتمەندی و دەبن دروست ئاودا لەژێر کە بەردانەن ئەو
ساردەکاندەناسرێتوئەمانیشدووجۆرن:-

•بەردیگیانداریناوئاو
وەکوبەردیمرواریکەلەناوگیاندارێکدادەردێتپێیدەڵێنگوێچکەماسی.

•بەردیگیاکانیناوئاو
ئەوبەردانەنکەلەگیاکانیناوئاوەوەدەستدەخرێنوەک)مرجان,عنبر,یسر(

2.بەردیناوزەوی
ئەوبەردانەنکەلەژێرزەویدادەردێنئەوانیشئەبنبەسێبەشەوە:-

•بەردیناوگڕکانوئەشکەوتوقواڵییەکانیزەویکەبەهۆیکارلێکیمادەکانەوەو
مانەوەیانبۆهەزارەهاسالڕوگۆڕانکاریەکانەوەدروستدەبن,وەکوبەردیئەڵماسو

کریستاڵوعقیق...هتد
•ئەوبەردانەیکەبەهۆیپاشماوەیدرەختیسنەوبەرەوەدروستدەبنلەژێرزەویدا

وەکوبەردی)کهرمان(
•بەردیکل)ااڵپمد(

ئەمبەردەلەچەندشاخێکەوەدەستدەکەوێتزیاتربەکاردێتبۆڕەشکردنیچاوەکان
٣.بەردیگیانداریسەرزەوی

هەندێکلەمارەکان)الحیە(جوتێکبەردئەوتالەتەپڵیسەریاندانێرومێنبەردەکانو
بەردەمێکەگەورەترەلەنێرەکە,هەتالەناوسەریمارەکەدابێتوەکوهێلکەیەکی
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شلوایە,بەاڵملەسەریمارەکەدهێننەدەرەوەڕەقدەبێتوشێوەیەکیجوانیهەیەو
ئەگەرتیشکوڕەنگێکیبخرێتەسەردەتوانێتبیداتەوەووەکوگڵۆپدادەگرسێت.

دەردەهێنرێت,ئەگەر سەری لە بەردەکە کاتێک بێت زیندوو مارەکە ئەبێت
زیندوونەبیت,ئەوابەردەکەشلدەبێتەوەودەپوکێتەوەلەسەریمارەکەدا.

٤.بەردیدەرەوەیگۆیزەوی
ئەوبەردانەنکەلەئاسمانەوەدەکەونەسەرزەویوەکوبەردی)المولدافینونیازکو

بەردەڕەشەکەشلەکەعبەیپیرۆزبەهەمانشێوەبەردیسەرزەوینیە.
5.بەردیناوجەستەیمرۆڤ

ئەوبەردانەیەکەلەهەندێکشوێنیناوجەستەیمرۆڤدادروستدەبێت,وەکوبەردی
گورچیلەومیزەڵدان.

                                                                                                                                                                                                  
شێوازیکارلێکیبەردەکان

بەردەکانبەگشتیبەسێشێوەکاروکاردانەوەیانهەیەلەسەردەوروبەریان
١.وزەبەخشەکان:-بەڕێژەیەکیدیاریکراوسودیانهەیە,بۆچارەسەرینەخۆشیو

وزەدەبەخشنەکەسینەخۆش.
2.ووزەوەرگرەکان:-وەکوبەردیکوارتزدەکرێتبەمۆبایلەوەوکاریگەریشەپۆلە

زیانبەخشەکانیکەمدەکاتەوە.
٣.ووزەترسناکەکان:-ئەوبەردانەنکەوزەیترسناکیانهەیەوبۆکارینەشیاوسحرو

جادوبەکاردەهێنرێت,وەکوبەردی)جزع,درسلیمانی,هبهاب,بەردیمار(
بەکاری مرۆڤەکان نێوان پەیوەندی کردنەوەی نزیک گەرەکان(بۆ هبهاب:-)جادوو •

دەهینن.
•جزع:-بۆدورخستەنەوەوناکۆکینێوانمرۆڤەکانبەکاردەهێنرێت.

زانیاریەگرنگەکانپێشبەکارهێنانیبەردەکان
لەکوردستانزۆرنەشارەزایانەبەکاردەهێنریتونازانرنبەردیعادیوتەزویرو
زانیاریەکیسەرەتای چەند نەبێت هیچ هەر گرنگە ,زۆر بکەنەوە جیا لەیەک ئەێڵی

دەربارەیبەردەکانبزانرێتلەوانە:
١.چەندتاقیکردنەوەیەکهەیەکەبەهۆیانەوەبەردەکەدەناسرێتکەئایاعادیەیاخود

ئەێڵیوهەربەردەشوتاقیکردنەوەیتایبەتیخۆیهەیە.
2.دەبێتئەگەربەردەکەبۆچارەسەربەکارهێنراووێڕایئەێڵیبوونیدەبێتلەت
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نەکرابێتوکونیتێنەکرابیت,واتەنەکرابێتبەموورو.
٣.بۆیاخنەکرابیتونابێتلەسەریبنوسرێت,
٤.سافکردنەووجوانکاریزۆریبۆنەکرابێت.

5.چواردەوریبەردەکەنەگیرابێتەئاڵتونیانهەرکانزایەکیتر.
٦.باشترەهەمووکەسێکبەردیناوچەیخۆیبەکاربهێنێت.

دەبێتە زبرکون بەردی بەردێکجیاوازە,بونمونە لەهەر وەرگرتن ٧.شێوازیسوود
مایەیمردن,بەردیعقیقئەگەرکەسێکخانەیژێرپەنجەیهەبیتچاالکیدەکاتو

ئەگەرلویپیسیهەبێتدەیکاتبەژێرپەنجە.
٨.هەربەردەوبۆمەبەستێکبەکاردێتباشترەئەومەبەستانەبزانرێت.

9.شێوازیسودوەرگرتنلەهەربەردێکجیاوازەبۆنمونەهەندێکبەردئەگەرزۆربەکار
بهێنرێتواتەبەجەستەوەبهێڵرێتلەباتیسوددەبیتبەزیانگەیاندن.

١٠.باشترەلەجەستەداشوێنیداناننیبەردەکانبزانرێتبۆئەوەیببێتەمایەیسوود
نەکبەپێچەوانەوە,باشترەبخرێتەسەربنکەکانیووزە.

١١.دەتوانرێتتیشکئاڕاستەیبەردەکەبکرێتوسودلەتیشکدانەوەکەیوەرگیرێت.
١2.سودلەوزەیدەستەکانوەردەگیرێتبۆکارلێکینێوانبەردووجەستە.

١٣.دەتوانرێتبخرێتەناولەپیدەستیاخودبەینیپەنجەکانیدەستوقاچوژێرپێ.
١٤.زۆربەکەمیبەکاردێتبۆبڕبڕەکانیپشت.

١5.ڕاستوچەپیجەستەگرنگەبۆدانانیبەردەکان.
شێوانە بەو وەردەگیریت,چونکە بازن مستیلەو ملوانکەو لە سود بەکەمی زۆر .١٦
بەردەکەووزەیەکیزۆرلەدەستدەداتوناتوانرێتسوودیپێویستیلێوەرگیرێت.

١٧.لەکاتیکڕینیبەرداباشترەپرسیاربکرێتلەسەرچاوەیهێنانیبەردەکە,چونکە
بەردیهەندێکواڵتباشترەلەهەندێکیتر.

کۆنەکرێتەوە بەرد جۆرێک چەند و بەکاربێت بەجیا بەردێک هەر باشترە .١٨
بەیەکەوە,تەنهابەردیکریستاڵدەتوانرێتلەگەڵهەمووبەردەکاناسودیلێوەرگیرێت.
ساردەکان دەناسرێنەوە ڕەنگەکانیاندا بە هەیە گەرمیان ساردوو بەردەکان .١9

)سەوز,شین,وەنەوشەی(گەرمەکان)سور,زەرد,پرتەقاڵی(.
شیریدا شووشەی دەفرێکی لەناو بەجیا بەردێک هەر هەڵگرتندا لەکاتی باشترە .2٠

بێت,واتەشووشەکەئاوینەبێتبۆئەوەیکارلێکیتیشکیڕونەدات.
2١.هەربیستڕۆژجارێکبەردەکانبەئاووخوێبشۆرێتەوە,یاخودبخرێتەبەر
تیشکیخۆریبەیانیان,یانئێواران,یاخودبخرێتەژێرگلڕبۆئەوەیوزەیلەدەستچوو
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بگەڕێتەوە.
پیاکێشانی دەنگی و بەهێزی و بتەویی و ڕەنگ هەریەکەیان بەنرخەکان بەردە .22

تایبەتبەخۆیانهەیە.
2٣.هەندێکلەبەردەکانزوودەمرنوکاریگەریخۆیانلەدەستدەدەن,بۆیەناکرێت

بەردێکبۆچەندینسالسودیلێوەرگیرێت.
                             

بنکەیامۆڵگەکانیووزە)چاکراکان(
ئەمچاکرایانەوەکودوودەفریلولەکیلەشێوەیرەحەتی)قەنوچکەیی(یەوحەوت
بنکەیسەرەکیهەیەوزیاترلەهەزارلقیلێبوەتەوەودابەشبووەبەهەمووجەستەدا:-

بنکەییەکەم:
ئەوەتالەبربرەیپشتلەناوچەیکلێنچکەوخوارەوەیئەندامیزاوزێوڕەنگیسورە

وئەمبەردانەیبۆبەکاردێت}مرجان,عقیق,کوارتزمدخن,حجردم{
بنکەیدووەم:

خوارەوەی و زاوزێ کۆئەندامی سەرو لە بەندە سێ ناوچەی لە ئەوەتا شوێنەکەی
گەدەوئەبنکەیەڕەنگیپرتەقاڵیەوبەردەکانیئەمبنکە}یاقوت,حجردم,مرواری,

کریستال,عقیقیسوروپرتەقای,بەردیمانگ{

بنکەیسێیەم:
ئەوەتالەسەرسپڵوگەدەوئەمبنکەیەووزەیخۆرکۆدەکاتەوەودابەشیدەکات

بەسەربنکەکانیترداوڕەنگیزەردەوبەردەکانی}توباز,عقیقیزەرد,سترین{

بنکەیچوارەم:
ئەوەتالەسەردلڕولەناوەراستیسنگدا,واتابەژیاندەبەخشێتوڕەنگیسەوزەو

بەردەکانی}کوارتزیپەمەیی,فیرۆز,زمرد,ترسالینیسور{

بنکەیپێنجەم:
ئەوەتالەسەرقورگ,پەیوەندیلەنێوانبیرکردنەوەوهەستوسۆزەکاندابەهێزدەکات
,ئیماتێستی سپی اکوامارین,کوارتزی }تۆباز,زبرجد, بەردەکانی و شینە ڕەنگی و

مانگی{
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بنکەیشەشەم:
بنکەیە ئەم لوت, سەروی و نێوچەوان لەسەر برۆدا هەردوو لەنێوان ئەوەتا
}جشمتی بەردەکانی وەنەوشەییەو وڕەنگی هەیە بەرزەوە جیهانی بە پەیوەندی

وەنەوشەیی,الزورد,کل,{

بنکەیحەوتەم:
ئەوەتالەسەرەوەیسەر)تەپڵیسەر(وبنکەیپەیوەندیجەستەیەبەرۆحەوەوڕەنکی
سپیئاڵتونینورانیەوبەردەکانیکەبۆیبەکاردێت}کریستاڵ,اوبال,ئەڵماس,جشمت,

کورتزیخاوێن{

بەناوبانگترینبەردەپیرۆزەکانیجیهان
چەندزنیاریەکیکەملەسەریان.

ئەڵماس
بەنرخترینوباشترینوگرانبەهاترینبەردەکانەتاکەبەردەکەتەنهالەدووکانزاپێک
هاتووەئەویش)کاربۆنوسلیکۆن(ە,کریستاڵەکانیتەواوەوواتەلەجۆریهەشتەمی

کریستالەکانەوهەشتڕوویهەیە.
پلەوڕێژەیپیتەویڕەقیدەگاتە١٠/١٠

هەیە,باشترینەکانیان ڕەنگی چەندین دەکەوێت دەر زیاتر بورکانەکاندا لەناو
)شین,سپی,سەوز(ە,کەسەناودارودەوڵەمەندەکانگرنگیزۆریپێدەدەنوئەکتەرە
بانگبوون بەناو بۆ دەوترێت دەهێنن,چونکە بەکاری زۆر جیهانیەکانیش بەناوبانگە

باشەومرۆڤلەزۆرێکنەخۆشیدەپارێزێت.
نرخەکەی گرانی لەبەر بەاڵم سەرەتان, نەخۆشی دەرمانی بوە دوایدا ساڵنەی لەم
عادی لە ڕاستی ئەڵماسی لێوەرگیرێت,بۆئەوەی سودی نەتوانرا و بازارەوە نەخرایە

}تەزویر{بناسرێتەوەدەتوانرێتسودلەمتاقیکردنەوانەوەرگیرێت:
١.هەناسەبکرێتبەسەریدابزانرێتوەکوئاوێنەهااڵوەکەیلەسەردەمێنێتەوە,ئەڵماستی

ڕاستیزووهااڵوەکەیلەسەرنامێنێت.
لەناویدا,ئەوا ژێرزەڕەبین,ئەگەرپەڵەیسپی,یانکاربۆنبەدیکرا بخرێتە .2

عادیە.
٣.بهێنرێتبەشووشەدائەگەرڕوشاندیئەواراستیە.

٤.لەئەڵماسەکەوەسێریکونێکیبچوکبکە,ئەگەرببینێتئەواڕاستیە.
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5.جێگەپەنجەنامێنێتەوەلەسەری.
اوبال

لەکانزایسلیکۆن,دووەمئۆکسیدوئاوپێکدێت.
بەردیئازایەتیەوڕەنگیسپیشیریەلەگەڵتێکەڵەیزۆریڕەنگاوڕەنگیبریقەدارو
زەویدا درزی ,لەناو و ئاوە 2٠%ی  لە   شینە( و )رەش جۆرەکانی باشترین
دەدۆزرێتەوە,بەکاردەهێنرێتبۆڕوپۆشوگەرمینەگەیەنەرەوسودیبۆدەرمانیدان

لێوەردەگیرێت.
و تیایە وردی درزی و ڕەنگەکەی بۆحەوت دەکاتەوە تیشکیخۆرشی بەردە ئەم

ناسکەوزوودەشکێت,بەاڵمعادیەکەیپتەوەوناشکێت.

کهرمان
بەهۆیپاشماوەیدرەختیسنەوبەرەوەلەژێرزەویدادروستدەبێت,رەنگیزەردی
ئاڵتونیتۆخەوڕەنگیبێجیوڕەشوشینوسەوزیشیهەیە,کاتێکدەسوتێنرێت

یاخوددەهێنرێتبەدەستدابۆنیلێوەدێت,زۆرجارگیانداریبچوکلەناویانداهەیە.
ئاووخوێوە,سەرئاودەکەوێت,بەاڵمبەردی ناو زۆرڕەقوپتەونیە,ئەگەربکرێتە
عادیکهرمانژێرئاودەکەوێت,سودلەجوانیوبۆنەکەیوەردەگیرێتودەکرێتبە

منداڵیتازەلەدایکبووەوە.

عقیق
مادەیەکیتر,ڕەنگیسوروزەرد ئاسنومەنگەنیزوچەند لەسلیکۆنو پێکدێت
وپرتەقاڵیڕەشوسپیوڕەنگیتر,لەبورکانوکانەکانداهەیەوزۆربەیواڵتانی
جیهانئەمبەردەیانهەیە,زۆرڕەقوپتەوە,هەربۆیەبۆدروستکردنیدفرو

ئامێریکوتان)هاوەن(بەکاردێت.
تیشکیگلۆپوەردەگرێتودەیداتەوە,ئەگەرکلێنسێکبخرێتەسەریوگڕیپێوە

بنێتگڕناگرێت.

یاقوت
پەمەهی سورەو کرۆم,ڕەنگی و ئەلەمنێۆم ئۆکسیدی و کوروند و سلیکۆن لەمادەی
وهەناریوشەرابیوڕەشوشینونیلیشیهەیە,ڕەنگزەردەکانیانزۆرتەنکو
ناسکن,درەوشاوەیزۆرەوتیشکێکیتایبەتیهەیەئەگەرالیتێکیلێبدرێتیەکڕەنگی
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هەیەوهیچپەڵەوڕەنگیتریپێوەنیە,یاقوتیئەێڵیبچوکترەلەیاقوتیعادی.

مرجان
لەسلیکۆنوئۆکسیدیئاسنوکاربۆناتیکالیسۆمپێکدێتڕەنگیسورەوبەکەمی
ڕەنگیڕەشوسپیشیهەیە,بەردێکینەرمە.چونکەلەگیایدەریاوەدەستدەکەوێت,بۆ

جوانکارینەشتەرگەریدەموچاوبەکاردێتچونکەلەگەڵپێستداتێکەڵدەبێت.
مەرجانیئەسڵیئەگەربخرێتەناوکوپێکشیرەوەشیرەکەڕەنگیمەرجانەکەوەردەگرێت
دەگۆڕێت,لەکاتی رەنگی مەرجانەکە خۆیەوە بە دەیکات نەخۆش کەسێکی ,کاتێک

بەرکەوتندادەنگێکیتایبەتیهەیە,بەاڵممەرجانیعادینیەتی.

مرواری
لەسلیکۆنواالجوپیتوکالسیتوکاربۆناتیکالسێومپێکدێت,ڕەنگێکیسپی
جوانیهەیە,بەشێوەیدەنکەنۆکیاندەنکەبرنج,ڕەنگیڕەشوزەردوپەمەیو
شینوقاوەیوسەوزیشیهەیە,زیاتربۆجوانکاریبەکاردێتوتیشکەدرەوشاوەکەی

توانایهاوسەنگکردنیووزەیمرۆڤیهەیە.

زمرود
لەسلیکۆنوکرۆموکانزایبریلوئەلەمنیۆموبرلیومپێکدێت,ڕەنگیسەوزەووەک
دەهێنرێت, دەر کانەکاندا لە پتەوەو و قورس تەنکە,زۆر درەوشاوەو وشوشەیەکی
تیشکیلێدرێتشەوقدەداتەوەوکریستاڵەکانیناویشوشەیەوڕێکە,چەندجۆرێکی

هەیە:
١.زمردیمێشولەی.
2.زمردیسلقی.

٣.زمردیڕیحانەی.
٤.زمردیێابونی.

التوباز
لەسلیکۆنوفلۆرینوئەلەمنیۆموئۆکسجینپێکدیت,پێیدەڵینیاقوتیزەردوڕەنگی
شینەوبریقەداروتەنکە,ڕەنگیئاڵتونیوپرتەقاڵیتۆخوچلکنیوقاوەییزەردباو
,شینوسوریهەیە,زۆرڕەقوتوندوپتەوەوبۆجوانیودروستکردنیکەلو
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پەلوچارەسەرینەخۆشیبەکاردێت.

فیروز
لەسلیکۆنونحاسوفۆسفاتوئەلەمنیۆمپێکدیتچەندینناویهەیە,لەوانە)فیروزج,

تورکواز,کالیەشز(ڕەنگیشینەوزۆرسوکەوبەئاسانیدەشکیتودەڕوشێت.
الجمشت

لەسلیکۆنوکبریتوچەندمادەیەکیترپێکدێت,پێیدەڵێن)االماتیست{وڕەنگی
وەنەوشیوشەرابیە,پاشاکانیکۆنلەسەرتاجەکانیاندایانناوە,ئەگەربدرێتەبەر

خۆرەتاوڕەنگینامێنێت.

االپمد)بەردیکلیچاو(
ئارامی هەستی چاو لە دەدرێت کە ئەبریسکێتەوە سورەو مەیلەو و ڕەێاێی ڕەنگی

دەبەخشێت.
بەلوتا ئاو دەهێنریت بەکار کاتێک بێت عادی ئەگەر و گرانە نرخی ئەێلی بەردی
دێت,ژنانبەردەکەدەکڕنوباشدەیکوتنووردیدەکەنوڕۆنیزەیتونیتێکەڵ

دەکەنبۆچاوڕشتنبەکاریدەهێنن.

بواریپراکتیکیتوێژینەوەکە
ئامرازیتوێژینەوە.

جیاوازی شوێنیکی چەند لە کەسێکمان ,چەند دروست زانیاری خستنی بۆدەست
کۆبکاتەوە بۆ زانیاریمان ئەتوانێت ئەوەندەی هەریەکەیان کە ڕاسپاردن کوردستان

,چەندپرسیارێکمانئاڕاستەکردنوئەوانیشوەاڵمەکانیانبۆگەڕاندینەوە.
شوێنەدەستنیشانکراوەکان:

١.سلێمانی
2.هەولێر
٣.هەڵەبجە
٤.کەرکوک

5.چەندالدیوقەزاوناحیەیەک
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دەرئەنجامیوەاڵمەکان
ئەوبەردانەیلەناوخەڵکداهەتائێستابەکاردەهێنرێن.

١.بەردیکل)االپمد(:-ئەمبەردەلەواڵتەعەرەبیەکانوواڵتیئێرانەوەدەهێنرێتە
کوردستانوخانمانخۆیانلەماڵەوەبەردەکەدەکوتنودەیکەنبەتۆزوپاشانبۆ
ڕەشکردنیچاوبەکاریدەهێننوهەروەهادەیدەنلەچاویمنداڵیساوابۆئەوەی

چاویڕوشوجواندەرچێت,لەبازارەکانیشبەشێوەیئامادەدەستەکەوێت.
2.بەردیشەوە:-کەشێوەیمورویەکیپانیڕەشەبۆئافرەتیدوگیانبەکاردێت,یاخود
ئەوئافرەتانەیمنداڵیانلەباردەچێت,دەڵینئەمبەردەدەتوانێتئافرەتیدووگیان
ئافرەتەکە دەیەوێت ئافرەتەکەو خەوی دیتە شەوانە کە شەوەوەی لەو ڕزگاربکات
تۆخە ڕەشە موروە ئەم وادەزانن بگەیەنێت, منداڵەکەی بە زیان بخنکێنێت,یاخود

ئافرەتەکەدەپارێزێت.
٣.بەردیزەردووی:-مورویەکیزەردیتۆخەدەکرێتبەومنداڵوکەسانەیکەتوشی

نەخۆشیزەردویبوون.
گۆشت ئەوەی پێیەوە,بۆ دەکرێت دەبێت لەدایک گۆشگرە:-هەرکەمندالڕ بەردی .٤

بگرێت,یاخوددەکرێتبەکەسیگەورەوە.
یاخود ملیان ژناندەیکەنە دادەگرسێتو تاریکیدا لە بەردیکارەبای:-مورویەکە .5

لەناوجزدانەکانیاندادایدەنێن,بۆپاراستنیتەندروستیوبەختباشی.
٦.بەردیشیری:-بەردێکیخڕیسپیەدەکوترێتووردەکریتودەدرێتبەومندااڵنەی

کەتوانایمیزڕاگرتنیانالوازە.
٧.بەردیشین}چاوەزار{:-مورویشینەبۆچاوەزاربەکاردێت,دەکرێتبەمنداڵو
کەسانیترەوەوهەروەهابەپێشیخانوولەناوماڵیشداهەڵدەواسرێت,ئەمموروەبۆ

پاراستنیکەسەکانوکەلوپەلەکانلەحەسودیوچاویپیسبەکاردەهێنرێت.
٨.بەردیسەوزیپیرۆزەی:-بەشێوەیموستیلەوملوانەکەبۆتەندروستیوئاسودەی

بەکاردێت.
9.هەندێکجۆریبەردترهەیە,ڕەنگەکانیانتۆخەوبۆسیحروجادووبەکاردەهێنرێن
ئەمانەخەڵکیزۆربەنهێنیبەکاریدەهێننالیفاڵگرەوەیانشێخەکانئەمجۆرە

بەردانەدەستدەکەوێتوبەنرخێکیزۆرگراندەیانفرۆشن.
-بەردهەیەبۆزیادکردنیڕزقوڕۆزی.

-بەردهەیەبۆخۆشەویستی.
-بەردهەیەبۆئاژاوەنانەولەیەکجیاکرنەوەیکەسەکان.
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-بەردهەیەبۆترسودڵەڕاوکێ.
-بەردهەیەبۆچارەسەریچەندیننەخۆشی,یاخودبۆنەخۆشخستنیکەسەکان.

و دەکەن بۆت لێبکەین هەرشتێکیان داوای دەکەن کارانە جۆرە ئەم کەسانەی ئەو
بەردێکیبۆدادەنێن.

راسپاردەکانودەرئەنجامەکانیتوێژینەوەکە
١.سەرپەرشتیکردنوچاودێریکردنیسەنتەرەکانوئاگاداربوونیالیەنیپەیوەندی

داربەشێوازیمامەڵەکردنبەبەردەکانوهەروەهاشێوازیفرۆشتونرخەکانیان.
2.بەکارهینانیبەردەکانلەکۆندابەئاشکراهەبووە,ئێستالەالیەنئافرەتانوڕژەیەکی

زۆرکەمیپیاوانبەنهێنیبەکاردەهێنرێن.
٣.نەبوونیزانیاریوهۆشیاریپێویستبوەتەهۆیئەوەیکەسودلەبەردەکانوەک

پێویستوەرنەگیرێتوخەرجیوپارەیزۆرلەونێوەندەداهەروابەفیڕۆبڕوات.
٤.زۆربەیئەوبەردانەیلەکوردستاندابەکاردێن,بەردیدروستکراویناوکارگەکانەو
ئەێڵی بەنرخی بەداخەوە شوشەن,بەاڵم تەنها زۆریکیشیان و  ساختەن بەردی

دەفرۆشلێنومامەڵیانپێوەدەکرێن.
بەفرۆشتنی هەیە, تایبەت دوکانی ئێستا هەولێروسلێمانی و لەشارەکانیوەک .5
بەداخەوە دەیفرۆشن,بەاڵم زەرنگەرەکانیش دوکانی لە هەندێک و گرانبەهاکان بەردە
و ناکەنەوە لەیەکجیا ئەێڵی و بەردیساختە دەیفرۆشنخۆیان نەشارەزا کەسانی

بەردەساختەکانبەنرخیئەێڵیدەیدەنەخانمان.
٦.هەرتەنهائافرەتەبەتەمەنەنەخوێندەوارەکانبەکاریانناهێنن,بەڵکووئێستازۆرێک

لەکچەگەنجەخوێندەوارەکانیشبەکاریدەهێنن.
٧.هەندێکیشیانبەردیتازەونوێینلەڕێگایرێکخراوەوسەنتەرەکانیمەساجەوە

دەستیانکەوتوەوباوەڕیانبەوانەهەیەوبۆنەخۆشیوشتیتربەکاریاندەهێنن.
٨.زیاترژنانبەکاریاندەهێننوزۆرێکلەپیاوانبێئاگانلەمجۆرەکارانە,بەاڵموەک

ومستیلەبۆجوانکاریپیاوانبەکاریدەهێنن.
9.ئەمموروبەردانەپشتاوپشت,ئافرەتاندەیهێڵنەوەولەناوخۆیاندائاڵوگۆڕی

پێدەکەن.
١٠.بەردەکانبەردەوامتەنهابەشێکیزۆربچوکچارەسەردەکەن,ئەبێتچارەسەرەکان
شمولیوگشگیربنومرۆڤتەنهابەڕێژەی5%پشتیانپێببەستێت,چونکەڕێژەی

ووزەیانزۆرکەمەوزۆربەهێواشیوشێنەیکاریگەریەکانیاندەردەکەوێت.
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١١.هەستوسۆزەپەنگخواردوەپەستاوەکانلەئەنجامیتێڕامانوسەیرکردنهەستی
ڕەنگی ڕەنگاو بەردێکی سەێرکردنی دەبێت,هەربۆیە الدروست وااڵبونیان و ئازاکردن

درەوشاوەجۆرێکئارامیوئاسوودەیدەرونیوجەستەییبەمرۆڤدەبەخشێت.
١2.هەروەکچۆنکاتێکبۆنێکباڵودەکەیتەوەلەژورێکدالەهەمووسوچێکیژورەکەدا
هەستبەبۆنەکەدەکرێت,بەردەکانیشبەهەمانشێوەلەڕێگایشەپۆلەوزەکەیانەوە

باڵودەبێتەوەبەباشیانبەخراپکاردەکەنەناوژورەکە.
و بێتاقەتی بێزاری ناخۆش بۆنی دەبەخشێت ئارامی خۆش بۆنی چۆن وەک هەر
زۆرجاریشنەخۆشکەوتندەبەخشێت,بەردەکانیشبەهەمانشێوەلەڕێگایدەرهاوێشتە

شەپۆلیەوزەیەکانەوەکاردانەوەیانلەگەلڕهەموانداهەیەبەتایبەتیمرۆڤ.
١٣.ئێمەبونەوەرگەلێکنینخاوەنسیستەمێکیخۆڕخەربین.بەڵکولەزنجیرەیەکی
پێکەوەگرێدراوڕێکوپێکویاسابۆدانراوڕێزلێگراوسەرزەنشتکراو,پارێزگاریلیکراو.

گرینگیپێدراوین.

سوپاسودەستخۆشی
گرتە زانیاریەکانیان کۆکردنەوەی کەئەرکی دەکەم بەڕێزانە ئەو هەموو زۆرسوپاسی
ئەستۆوزۆرسوپاسیئەوئافرەتەبەڕێزانەشدەکەمکەبەڕاشکاویوەاڵمیانداینەوە.

سەرچاوەکان

١.الفینخشویزیدونعبدالرزاقتوفیق
2.هالەنوانیریچاردویستر

٣.وزەدەروازیەکبۆئاوێزانبوونپەریخەمەمیرزا
٤.فنالێحەوگولالعمرعبدالرۆوفحمزە
5.گبالبدیلانگوانوحیدسغیم
٦.ادراکاللونوالشکلد.قاسمحسینێارح

٧.اغلیحجرکریمکەناڵیناشنالڕجوگرافیک
٨.اجملاالحجارالکریمەکەناڵیپقافەحولالعالم

9.االحجارالنفیسەابواسیلالعرفانی
bouraouimasmoudiNamesofprecious .١٠

١١.عالجباالحجارکەناڵیڤێریا
١2.االحجارالکریمەکەناڵیعجائبوحزائب

پەریحمەمیرزا
هەڵەبجەیشەهید
2٠١٦\9\2٧

ژ–م-٠٧5٠١٠5٤٦٣٦
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ئاڕاســـتەکانی گەشـــەی بـــــــــەردەوام 
لە کۆمەڵگادا    

Sustainable development trends in society

ھێرش شـــکاک
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ئابووریکۆمەاڵیەتیەکەواتایپەرەپێدانیهۆکارەکانی گەشەیبەردەواموشەیەکی
و سروشتیەکان سامانە بنبڕکردنی هۆکاری نەبێتە کە رێگایانەی بەو هێنان بەرهەم
داهاتوو)وەدەست نەوەکانی بۆ هێنان بەرهەم بوونی بەردەوام گەڕەنتی بۆ ئەوەش
خستنیپێداویستیەکانینەوەیئێستابێوێرانکردنیمافینەوەکانیداهاتووواتابە

لەبەرچاوگرتنیبەرژەوەندینەوەکانیداهاتوو(.
گەشەپێدانبەمەفهومەگشتیەکەیبریتییەلەزیادکردنیبەرهەمهێنانوپەرەپێدانی
لە بەر هەروەها بەرهەمە، ئەم زیادکردنی لە کردن بەشداری بۆ مرۆییەکان توانستە
قسەکردنلەبارەیگەشەپێدان،پێویستەپێناسەیبەرهەمهێنانوتوخمەکانیبکەین،
یاخود پیشەسازیە یان کە پێداویستی هێنانی بەرهەم لە بریتییە هێنان بەرهەم کە

کشتوکاڵیەوپشتبەژمارەیەکتوخمدەبەستێتکەئەوانەیخوارەوەن:
•مەوادیخام

•وزە
•بەرێوەبردن

ئەگەرتێبینیبکەیندەبینینئەوتوخمانەیکەلەسەرەوەئاماژەیانپێکرابەهەریەکلە
مرۆڤـــوژینگەوەپەیوەستن،لەبەرئەوەپێویستەپارێزگاریلەژینگەدابکرێتبەگشت
پێکهاتەزیندووونازیندووەکانەوەلەمرۆڤـــوزیندەوەرانورووەکوهەواونازیندوو
بەشێوەیەککەبەکاربردنیسامانەسروشتیەکاندەبێتەهۆیلەناوبردنیان.بۆیەمرۆڤـــ
بەتەنهاییهیچرۆلێکیپێناگێڕدرێومرۆڤـــبەبێبارەدەوڵەمەندەژینگەییەکەهیچ
مانایەکینیەوبەڵکومرۆڤەکانجوڵێنەریشتەکانینێوژینگەنبەئاراستەیبەردەوام
بوونلەژیانبەاڵمئەوەیزۆرگرنگەبریتییەلەچۆنیەتیجواڵندنوئاراستەکردنی

هێزوبەرەکەتەژینگەییەکە.
لەگرنگترینوگشتگیرترینوباڵوترینپێناسەکانئەوەیانەکەلەریپۆڕتیبروندتالنددا
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هاتووەکەلەالیەنلێژنەیەکەوەکاریلەسەرکراکەلەناوەراستیهەشتاکانیسەدەیبیست
بەرابەرایەتیگروهارلنبروندتالندلەالیەنرێکخراوینەتەوەیەکگرتووەکاندامەزرێنرا
)بۆپێشکەشکردنیریپۆڕتێکلەسەربابەتیژینگە(.ئەملێژنەیەیلێکۆڵەریژینگە،
»گەشەیبەردەوام«یبەوەپێناسەکردکەبریتییەلەوگەشەیەیکەپێداویستیەکانی
نەوەیئێستاوەدەستبخاتبێئەوەیزیانبەتواناکانینەوەکانیداهاتووبگەیەنێت

بۆدەستخستنیپێداویستیەکانیان.
کیانەوە لە کە بەردەوامە داینامیکی کردارێکی جۆرەکانیەوە هەموو بە گەشەپێدان
هەڵدەقوڵێتوگشتئاراستەکاندەگرێتەوە،وەککردارێکیئاراستەپێچەوانەوایە،
ئامانجیگەشەیبەردەوامگۆڕینیژێرخانیکۆمەاڵیەتیوگۆرانکاریکردنلەرۆلەکان
وشوێنگەیکۆمەاڵیەتیوجولێنەریتوانستەچەندالیەنیەکانەئەمەدوایدەستنیشان
ئامانجیگۆراندنیئاستیفکریوقیەمی بەرەوبەدیهێنانی ئاراستەکردنی کردنیو
وبیناکردنیپایەکانیواڵتێکیسەردەمیوئەوەشلەرێگەیبەهێزکردنیهێزیمرۆیی
بۆوەرگێڕانیهێڵکاریزانستیگەشەپێدەربۆپرۆژەکردەییەکانەلەدەرهاوێشتەکانی

بەردەوامبوونلەگەشەیپرۆژەکانوزانستدا.
لێرەدائەوپرسیارەزۆرگرنگوجەوهەریەدێتەپێش،کەئایابۆواڵتانیپێشکەوتووی
تەکنەلۆژیاوئابووریبەمئاستەیانگەیشتنوهەندێکلەواڵتانیجیهانبەچەندین
لەواڵتانی بۆزۆر روناکی بوونەتە زانستوپێشکەوتنو بوونەتەسەرچاوەی ساڵە
دیکەیجیهانیش؟...لەبەرئەوەیلەمواڵتانەدازانراکەهێزیژینگەوسروشتچۆن
ئاراستەبکرێتبەشێوەیەککەببێتەمایەیبەختەوەریوخۆشگوزەرانیوبەدیهێنانی
مافیخەڵکەکانیوپاراستنیهاوسەنگیلەنێوانژیانیرۆژیدوێنێوئەمڕۆودوارۆژواتا
بەئاڕاستەیئەوەیکەپێیدەگوترێت»گەشەیبەردەوام«بەاڵمگەیشتنبەمئاست
وقۆناخەکارێکیئاساننیە،بەڵکوئاستیتێڕوانینێکیزۆربەرزوفراوانیپێویستە
تەقلیدیەوە بەرێوەبردنی لە واڵت پەڕاندنەوەی کاریگەر. کردەییەکی بە و تیۆری بە
)traditional(بۆواڵتێکیدامەزراوەییولەچوارچێوەیگەشەیبەردەوامبەنیەت
نایەتەدیوپێویستیبەکارکردنە.لەمسەردەمورۆژگارەدائەگەرئاراستەکانبەرەو
و نەنێت هەنگاو بوژاندنەوە لە راست ئاراستەیەکی بە و بنچینەیی زیندوبونەوەیەکی
قۆناخبەقۆناخهیوایخەونەگەورەکانبۆکردەیینەگۆڕدرێت،ئەوائەوەیبەئەنجام
دەگاتتەنهاخوالنەوەیەبەدەوریبازنەتەقلیدیەکەوئەوەیکەدێتەدیبەجێمانە
لەسەردەمیپێشکەوتنەخێراکانولەوگەشەبەردەوامەیکەکارکردنبەئاڕاستەی
بە چاوت کە کاتێ نەوە. چەندین بۆ خۆشگوزەرانی مایەی دەبێتە جێبەجێکردنی
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پرۆژەیەکیخزمەتگوزاریدرێژخایەندەکەوێتواتائەوپرۆژەیەخراوەتەنێوگەشەیەکی
بەردەواموبەمانایەکیگشتگیرترواتالەچوارچێوەیبوونیستراتیژیەتدائەمپرۆژەیە
جێبەجێکراوەلەبەرئەوەیئەوپرۆژانەیکەلەچوارچێوەیگەشەیبەردەوامداکاردەکەن
وخزمەتبەکۆمەڵگادەگەیەننخاوەنستراتیژیەتنوپالنیدرێژخایەنیانهەیە،بۆیە
ئەمجۆرانەیپرۆژەواڵتپێیانەوەئاوەداندەبێتەوە،کۆمەڵگاپیانەوەخۆشگوزەران
دەبێت،نەوەیداهاتوولێیسوودمەنددەبێت،لەمسەردەمەئاڵۆزەیژیاندائەگەرواڵت
لەرێگەیبەکردارکردنیبیرۆکەبەتواناوگەورەکانەوەئاراستەیکارکردنیبەئاراستەی
گەشەیبەردەوامدابێت،ئەوادەتوانرێتهیوایەکیزۆربۆژیانوپێشکەوتنلەواڵتدا
و نەبێت ئاراستەیە بەم کارکردن ئاراستەی ئەگەر بەپێچەوانەوە بەاڵم بنرێت، بنیات
لەریگەیپرۆژەیبێهێزوکورتمەوداوکاتیەوەتواناکانبخرێتەگەڕوکاتخەرج
خێرا زۆر کات بنرێن. بنیات گەورەکان هیوا ناتوانرێت شێوەیەک بەهیچ ئەوا بکرێت
ناگەن. ئەنجام بە و پێڕاناگەن نەبن خێرا پرۆژەکان کارو جێبەجێکردنی و دەڕوات
ئەگەرواڵتێککەخاوەنرووبەرێکیزۆروفراوانیزەویکشتوکاڵیبەبەرەکەتبێتزۆر
مەخابنشەوورۆژنەخرێتەسەریەکتربۆئەوەیبەچاکترینشێوەئەمهەلەنەقۆزرێتەوە،
ئەگەرواڵتێکبەسەرچاوەبەکەڵکوگرنگەپیشەسازیەکاندەوڵەندبێتزۆرمەخابن
پرۆژە بۆ کار شێوە زانسترین و باشترین بە بۆئەوەی سەریەک نەخرێتە رۆژ شەوو
پیشەسازیەکاننەکرێت،ئەگەرواڵتێکدەستیکاریزۆریهەبێتزۆرمەخابندەسەاڵتی
ئەمواڵتەئەمدەستیکارانەبەجوانترینشێوەنەخاتەکار،ئەگەرواڵتێکبەپەترۆڵ
دەوڵەمەندبێتزۆرمەخابنبەباشترینشێوەوەبەرهێنانیتێدانەکرێتئیتر...هتد.
هەروەکچۆنئەوکەسانەینەیانویستلەچاوزۆربەیخەڵکیدەوروبەریاندانەزانتر
بنوزانادەرچوون،بەهەمانشێوەئەوواڵتانەیکەنەیانویستلەواڵتانیدەوروبەریان
کەمترونزمتردەربچنبوونبەواڵتانیبەهێزوتواناودەوڵەمەندوپێشکەوتوووخاوەن
واڵتانی بێسەروەبەرترین بە خۆیان کە واڵتانەی ئەو بەپێچەوانەوەش گرنگ. بڕیاری
نەک و لێدەردەچێت بێسەروبەریان زۆر واڵتی ئەوا بێگومان دەکەن بەراورد جیهان
ناتواننبەرەوئاراستەیگەشەیبەردەوامئاراستەبگرن،بەڵکولەمواڵتانەدا،کاتبێ
هەوڵدانبۆدروستکردنیژێرخانبەڕێدەکرێتوئیدارەدەکرێت،هەندێککاریگرنگ
لەبوژاندنەوەیواڵتوبەئاراستەبردنیگەشەیبەردەوامزیاترپێویستیبەبیریگەورە
وکاریگەرهەیەنەکتەنهابوونیسەرمایەیزۆر.کەهەندێکجارانئەمەوادەکات
کەبڵێینبۆبەرێوەبردنیواڵتبیریگەورەزۆرباشترەلەبوونیسەرمایەوبودجەی
گەورەوبێهەبوونیمێشکێکیگەورە.بۆسەلماندنیئەمتێڕوانینەبائاوڕلەوواڵتانەی
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پێشکەوتوویجیهانبدەینەوەکەخاوەنبیروهۆشەگەورەوداهێنەرەکانبەماوەیەکی
زەمەنیکورتتوانیانبەرەولوتکەیپێشکەوتنیانببەنوئاکامەکەشیحەسانەوەی
هاواڵتیەکانیاننوبوونیدوارۆژێکیروناکبۆنەوەکانیداهاتویان.پالنەکورتخایەنەکان

بێستراتیژیەتنوواڵتبەداڕشتنیپالنیکورتبەڕێوەناچێت.
ئەم  و بینی بەخۆیەوە گەورەی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا کە ئەوەی دوای بە دوا
پێشکەوتنەخێراوپڕگرنگەیژیانیمۆدێرنگشتالیەنێکیژیانیمرۆڤایەتیگرتەوە
لەسەر ئێستادا سەردەمەی لەم کە دەرکەوت جیهاندا واڵتانی لە ئاست سێ ئیتر
بووینە، دابەش ئاست سێ بۆ واڵتان بەردەوام گەشەی ئاراستەگرتنی بە بنچینەی
ئاستییەکەمیانبریتیینلەواڵتانیپێشکەوتوویتەکنۆلۆژیاوئابووریوئەمواڵتانە
کەژمارەیانزۆرەکارکردنیبەردەوامیچەندساڵیرابدوووایانیلێکردکەببنەخاوەن
ژێرخانێکیزۆرپتەو،هەروەهائاستیدووەمیواڵتانئەوواڵتانەنکەلەگەشەکردندان
وتێیانداوردەوردەکاربۆژێرخانێکیباشدەکرێتوکلتوریکارکردنیبەردەوامو
تێپەراندنیکلتوریبێئاگاییلەدونیایدەرەوەلەخەسڵەتەکانیئەوواڵتانەن،بەاڵم
ئاستیسێیەمئەوواڵتانەنکەکلتوریقسکردنیزۆریبێکرداروهەوڵنەدانبۆبنیاتنانی
ژێرخانێکیپتەویئابووریوزانستیلەخەسڵەتەکانیئەوواڵتانەن،ئەمجۆرەواڵتانە
وەکئەومرۆڤەوانکەتوشیشێرپەنجەبووبێتوچارەسەریشیئەستەمبێت،بۆیە
ئەمجۆرەواڵتانەبریتیینلەجەستەیەکینەخۆشوبێچارەسەریبنەڕەتی.کێشە
لەوەدایەکەلەنێوهەرکۆمەڵگایەکدائەگەرگوتاریبێکرداربەردەوامدووبارەبونەوەی
بەخۆیەوەبینیئەواکاردەگاتەئەوەیکەئەمحاڵەتەنائاساییەببێتەکولتوریبیرو
هزریبەشێکیزۆریتاکەکانیئەمکۆمەڵگایە،ئیترقۆناخێکیزۆرترسناکدێتەپێش

ئەویشبریتییەلەباوەڕبەخۆنەبوونلەهەنگاوەکردەییەکان.
سەرەتادا لە کە ،)sustainability development( بەردەوام گەشەی
دیارە... رووی بە زۆر ناوەکەیەوە لە ماناکەی هەروەک خستبووەسەر، تیشکمان
واتابەردەوامبوونلەگەشەونەوەستانونەگەرانەوەبۆدواوەوبەخشینیخزمەتی
بەردەوام،کەجێبەجێکردنیئەمەبەرلەوەیسەرمایەیبۆخەرجبکرێتبیرێکیزۆر

گەورەیدەوێتکەبیخاتەکار.
ئەگەربەوردیلەبابەتیدۆخیئێستایجیهانلەروویچۆنیەتیبەڕێوەبردنیواڵتان
وکاریگەرێتیمەترسیکێشەیئابووریوسیاسیوکۆمەاڵیەتیومەترسیژینگەیی
بەسەرکۆمەڵگاکانوواڵتاندابڕوانینوزۆرباشئەمبابەتەبخوێنینەوەوهەرسیبکەین
ولێکدانەوەیەکیزانستیانەوتێروتەسەلیبۆبکەین،ئەوابەروونیوئاشکراییبۆمان
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ئاراستەی جیهاندا واڵتانی هەندێک لەنێو کۆمەڵگاکان لە هەندێک کە دەردەکەوێت
لەکۆمەڵگاکانی هەندێک لەبەرامبەردا ئاراستەکراوە، زیاتر بەختەوەری بەرەو ژیانیان
زیاتر ماڵوێرانی و نەهامەتی بەرەو ژیانیان ئاراستەی واڵتاندا هەندێک لەنێو جیهان

ئاراستەکراوە...بەاڵمئایابۆ؟
وەاڵم...لەبەرئەوەیلەمسەردەمەخێرایەیئێستادائەگەرواڵتبەرەوگەشەیبەردەوام
هەنگاونەنێتوئیدارەنەکرێتوستراتیژیەتێکیبەتواناوخێرایبۆدانەڕێژرێتئەوا
ژیانیکۆمەڵگایئەوشوێنەژیانێکیپچڕپچڕیاندەبێتلەبەرئەوەیپالنیبەرێوەبردنیان
پالنیزۆرکورتخایەننوئەوەشبەکەڵکیژیانیئێستادانایێت.لەهەندێکلەواڵتانی
جیهانلەگەڵئەوەیکەبڕەپارەیەکیزۆرجوڵەیتێدادەکرێت،بەاڵملەگەڵئەوەشدا
ئیدارەکردنێکیخراپتێیداجێبەجێدەکرێتولەمشوێنانەیکەئەمئێدارەخراپانەیان
کارە و دەخرێت دوا ستراتیژیەکان و کاریگەر پرۆژە کاری دەکرێت جێبەجێ تێدا
ناگرنگەکاندەخرێنەلەپێشینەیکارەئەنجامدراوەکانوجێبەجێدەکرێن.سەرەڕای
و دەدرێن ئەنجام کەموکوڕی پڕ بەشێوەیەکی جێبەجێکراوەکان پرۆژە کارو ئەوەش
 )maintenance(دەبێپرۆژەجێبەجێکراوەکانماوەماوەکاریچاکردنەوەیان
بۆئەنجامبدرێتلەپێناوئەوەیبۆماوەیەکیدیکەیزۆرکورتلەکارکردندابەردەوام
ناتوانرێت کەواتە نایەتەدی. لێیەوە پێشکەوتنی پەڕۆکردنەیەش پینەو ئەو کە بێت
ئەگەر شێوەیە بەم و بکرێت واڵت خەڵکی بەردەوامی خزمەتی پرۆژانە جۆرە بەم
ژیانوخزمەتگوزاریبۆماوەیەکیکورتنیمچەپێشکەوتنێکبەخۆیەوەببینێتئەوا
بەرەو خەڵک خزمەتگوزاریەکانی و ژیان ئاستی درێژتر ماوەیەکی دواتردا لەماوەی
هەر لەدوای واتا بونەوەدایە دووبارە لە بەردەوام حاڵەتە ئەم کە دەگەڕێتەوە دواوە
دروستکردنێکیبچوکروخانێکدێتەدیوبەوەشگەشەیپڕۆژەکانبەردەوامنابنو
دەوەستنودووبارەبەکاردەخرێنەوەجارێکیدیدەوەستنودووبارەبەکاردەخرێنەوەو
ئەوحاڵەتەبەردەوامدەبێتوبەمشێوەیەئیدارەکردنیواڵتبەردەوامدەبێتوئەوەش
بەشێوەیەکیراستەوخۆوناراستەوخۆکاریگەریتەواویلەسەربارودۆخیکۆمەاڵیەتیدا
دەبێتوئیتربەرەوپێشڤەچوونیکۆمەڵگازۆرسستدەبێتوبەکەڵەکەبوونیئەم
حاڵەتوسیاسەتوبەڕێوەبردنوکەموکورتیەبەردەوامیەواڵتزۆرلەگەشەیبەردەوام
دووردەکەوێتەوەوئەوەیدێتەدیلەوانەیەبگاتەحاڵەتیسڕبوونیدەوڵەتکەئەوەش
وێنایەیکە ئەو داهاتوو، نەوەکانی ژیانی بۆ نائاساییپڕخەتەرناکە حاڵەتێکیزۆر
پێشانماندالەباشترینحاڵەتیدادەوڵەتێکیگەشەکردووینابەردەوامیلێیەوەدێتەدی،

واتادروستبوونیواڵتێکیالواز.
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بۆئەوەیواڵتبچێتەنێوئاستیگەشەیەکیبەردەوامولەپێشکەوتنەخێراکانیجیهاندا
دابڕاونەبێتوبەشداربێت،ئەوادەبێئەقڵومێشکەگەورەکانیخاوەنداهێناننەک
فەرامۆشنەکرێن،بەڵکوگرنگیەکیلەرادەبەریانپێبدرێت.واتابەکورتیەکەیدەبێ
زانستپێشەوایەتیواڵتوخەڵکەکەیبکاتوئەوواڵتانەیکەئێستالەئاستەزۆر
پێشکەوتووەکانیجیهانداشوێنگەیانهەیە،ئەوانەئەوواڵتانەنکەبەرێوبەرانیانوایان
کردزانستببێتەپێشەوایواڵتوزانستولۆجیکرێپیشاندەریخەڵکیواڵتبێت.
و دەکات زیاد جیاوازەکان بوارە بە گەیشتن توانستی بەهێز... فێرکردنی سیستمی
دێنێت، بەرهەم توانا و بەهێز کۆمەڵگایەکی هەروەها دەکات، باش تەندروستی باری
لەهەمانکاتداگەشەیئابووریبەهێزوخێرادەکاتوهەروەهافێرکردنئەوتوانا
داهێنانەییانەزیاددەکاتکەخەڵکیواڵتپێویستیانپێیەتیلەپێناووەدەستهێنانی
بارێکیئابووریگەشەیبەردەوامیتازە،بەجۆرێکلەبوارەکانیوەکوزەینوێبوەوە
وکشتوکاڵیزیرەکودووبارەبنیاتنانەوەیدارستانودیزاینکردنیشارەکانهەروەها

بەرێوەبردنێکیراستولۆجیکیانەیسیستمیژینگەیتەندروستی.
پێویستەخوێندنگاوەکناوەندێکیفێرکردنبەشێوەیەکیتەقلیدیبەرێوەنەبردرێت،
بەڵکودەبێبکرێتەتاقیگەیەکیفێرکردنوئەوخوێندکارانەیلێیدەردەچنشارەزا

بنبەزانستیئەوپسپۆڕێتیەیکەلێیدەخوێنن.
بۆبنیاتنانیگەشەیبەردەوامواتابۆتێپەڕاندنیواڵتلەسیستمیژیانێکیتەقلیدیو
پرۆژەکورتخایەنەکاندابۆسیستمیپرۆژەدرێژخایەنوستراتیژیەکانئەواپێویستە
لەچەندینرێگەوەحکومەتیواڵتهەوڵیباشکردنیسیستمیئابووریبداتبەشێوەیەک
کەداهاتیتاکباشبێتواتاهەوڵدانیجدیوئازایانەبۆنەهێشتنیهەژاری.کەلەم
گشت کردنی بەشداری توانای لە بریتییە دێتەدی خاڵدا یەکەم لە ئەوەی رێگەیەوە
مندااڵنلەقۆناخەکانیخوێندندابەشێوەیەککەبەدەستهێنانیپسپۆڕێتیلەیەکەم

ستراتیژیەتەکانیدەسەاڵتیواڵتدابێت.
گرنگیدانبەپسپۆڕێتیخاڵیدەسپێکیسەرەتاییدەستکردنبەجوڵەیپەرەسەندنی
واڵتەلەچوارچێوەیگەشەیبەردەوامیواڵتدابەگشتتەوەرەکانیبەرێوەبردنیەوە.

دەبێ واڵت بەرێوەبردنی دامەزراوەی واتا حکومەت ژیان بەرێوەبردنی بابەتەکانی بۆ
بریتییبێلەمامۆستابۆتاکەکانینێوکۆمەڵگا،واتائەوەدامەزراوەیحکومەتەکە
دەبێوئەرکەلەسەرشانیکەخەڵکیواڵتەکەیفێرییاسابکاتورۆڵەیواڵتەکەی
هانیفێربوونیزانستوزانیاریبداتوبەردەواملەهەوڵیئەوەدابێتکەتاکەکانی
بۆیان و هەبێت گەورەیان نەوەکانخەونی و بن گوزەرانیدا باری لەخۆشترین واڵت
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بێتەدی.کاتێکەخۆشیەکانیژیانفەراهەمبێتودەرگایپێشکەوتنەیەکلەدوای
یەکەکانوااڵبێتوزووبەزووئەنجامەکانیبکەوێتەنێوژیانیخەڵکیواڵتوهیواکان
زۆربنوحکومەتمامۆستایهاواڵتیبێتبەوەیکەزۆربەیزاناوبیرمەندوشارەزا
وپسپۆڕولێهاتووەکانلەبڕیاریحکومەتدابەشداربن،ئەواژیانبریتییدەبێلە
بەشێکلەبەهەشتوهاواڵتیانیواڵتواسەیریژیاندەکەنوخەڵکانیدەرەوەیئەم
واڵتەشحیسابیبەشێکلەبەهەشتبۆئەمواڵتەدەکەن.کەلەراستیداهەندێکلە
واڵتانیجیهانگەیشتونەتەئەوئاستەوبەبەراوردکردنیانبەواڵتەبێسەروبەرو

وێرانکراوەکانوەکبەهەشتوان.
ئەو و درێژخایەنە زۆر پرۆسەیەکی بەردەوام گەشەی بە واڵت پرۆژەکانی گەیشتنی
و پرۆژەیستراتیژی تێیاندا بەرێوەبردنیخزمەتگوزارەیەکان پرۆژەکانی کە واڵتانەی
مەعریفەیان پڕ و درێژ دوورو کاروانێکی بەردەوامدان گەشەیەکی لە و درێژخایەنن
و رۆژئاوا ئوروپای واڵتانی وەک نموونە بۆ گەیشتوون. ئەنجامە بەم تا بەرێکردووە
ئەمریکایباکووروزۆرشوێنانیتریجیهان،بەاڵمهەندێکلەواڵتانکەکۆریایباشوور
باشتریننموونەیانەکاتێکیکەمیانویستتاگەیشتنبەوواڵتەیکەلەریزیپێشەوەی
بەرێکردنی سیستەمی و تەکنەلۆژیا رووی لە جیهانە پێشکەوتووەکانی هەرە واڵتە
ژیانوسیستمیگواستنەوەوژینگەوکۆمپانیاکانوپەیوەندیەکانیدەرەوەو...هتد.
لەبەرئەوەیلەمواڵتەدابەشێوەیەکیگشتیواهەستیانکردکەبەشێوەیەکیزۆرخێرا
پێویستیانبەگۆڕاندنیسەرلەبەریژیانیانەلەنەهامەتیەوەبۆسەرکەوتنوپێشکەوتن
واڵتانی پێشکەوتووی ئاستی لە پێش هەوڵیاندا ئەوان درێژخایەن، خۆشگوزەرانی و
پێشکەوتودابگرنەوە.بۆیەئەمواڵتەهەردەمهەوڵیئەوەدەداتکەخۆیلەپلەیەکی
جیهانیداببینێتەوە.خەڵکانیخەمخۆریئەمواڵتەهەستیانبەوەکردکەپێویستە
بەشێکیخەوتنیانبۆکارکردنبگۆڕنولەکارکردنیبەردەوامیانداهەربەردەوامبنو
نەوەکانیانفێریئەمرەفتارەدروستەبکەن.بۆئەوەیئەوانچاویانلەدەستیهاوکاری
واڵتانیدیکەدانەبێتبەڵکوواڵتانیدیکەداوایهاوکاریلەوانبکەن.بەکورتیەکەی
ئەوەیلەکۆریایباشوورداروویداواتاپێشکەوتنەتەکنۆلۆژیائابووریەمەعریفیەکەلە
راستیدابریتییبوو»بێزاربوونلەنەهامەتیوکەموکوڕی«.کاتێکەتۆلەنوستن
بێزاربوویت لەبێکاری ئەواهەوڵدەدەیتلەسەرپێبوەستیت،کاتێکە بێزاربویت
ئەواهەوڵدەدەیتکارێکبدۆزیتەوە،کاتێککەلەقسەکردنبێزاربوویتهەوڵدەدەیت

بێدەنگیهەڵبژێریت.
هەندێکلەواڵتانیشلەرێگەیهاتنەدیگەشەیبەردەوامدان،ئەوەشهەستێکیزۆر
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خۆشەبۆهاواڵتیەکانیکەتەئکیدبنلەوەیلەداهاتوودابەتایبەتنەوەکانیانبەرەورووی
رۆژگاریپێشکەوتنوخۆشگوزەرانیدەبنەوە.

گەشەیبەردەوامبەالنیکەمئەمسێبوارەدەگرێتەخۆ:
١.ئابـــــــووری
2.ژینگەیـــی

٣.کۆمەاڵیەتیرۆشەنبیری
بوارانە لەم هەریەکێک بەپێی تەنیایی بە بەردەوام گەشەی پێناسەی دەتوانرێ کە
بەردەوام بنچینەداپێناسەیگەشەی لە بزانینکە پێناسەبکرێت،بەاڵمدەبێئەوە
کۆمەاڵیەتی بەردەوامی گەشەی ئامانجی کە تەوەرەکەیە. هەرسێ نێوان گرێدراوی
بوونیکاریگەرێتیەلەسەرپێشکەوتنیخەڵکوکۆمەڵگابەرێگەیەککەدادپەروەری
کۆمەاڵیەتیوباشکردنیباریگوزەرانوتەندروستیلێیەوەبێتەدی.کەچیلەگەشەی
سروشتیەکان، سامانە و ژینگە پاراستنی لە بریتییە سەرەکیەکە ئامانجە ژینگەییدا
هەروەهاتەوەریگرنگیدانبەگەشەیبەردەوامیئابووریپەرەسەندنیژێرخانیئابووری
سامانی پرۆفیشنااڵنەی و بەتوانا بەرێوەبردنێکی بوونی لەرێگەی ئەمە دەگرێتەوە

سروشتیوکۆمەاڵیەتی.
لەبارەیکۆمەڵگاوەئەگەرپێناسەیپێگەیشتنبکەینئەوابریتییەلەوقۆناخەیکە
کۆمەڵگالەباریهەژاریوبێدەرامەتیودواکەوتوییونەخوێندەواریەوەدەگۆڕێت
نموونەی ئەگەر خوێندەوار، و وخۆشگوزەران دەوڵەمەند و هەبوو کۆمەڵگایەکی بۆ
باشوور کۆریای کۆمەڵگای کە ئەوەیە دەیبینین ئەوەی وەربگرین، باشوور کۆریای
توانیلەهەژارترینکۆمەڵگایکشتوکاڵیەوەلەسااڵنیشەستەکانداتوانیلەماوەی
ئەوەش بگۆڕێت. خۆشگوزەران دەوڵەمەندی کۆمەڵگایەکی بۆ دەیەدا سێ نزیکەی
لە بریتییە بەردەوام گەشەی گەورەی بەشێکی کە وابوو بڕوایان دەستپێکرد لەوەوە
بەدیهێنانیخۆشگوزەرانیبۆتاکەکانیکۆمەڵگا.بۆیەبەدیهێنانەیەکلەدواییەکە
سەرکەوتووەکانیکەکۆریایباشوورلەکاروانیگەشەپێداندالەسەرئاستەکانیئابووری
ورامیاریوکۆمەاڵیەتیورۆشەنبیریەوەبەدەستیانهێنا،ئەوەسەرەڕایزیادبوونو

بەرفراوانبوونیچاالکیوبەشداربوونەجیهانیەکانیان.
والەخوارەوەلەگرنگترینئامانجەکانیگەشەیبەردەوامکەکاریگەریراستەوخۆی

لەسەربارودۆخیگوزەرانداهەبێتدەخەینەروو:
دەبێئامانجیگەشەیئابووریبەدیهێنانیبڕیپێویستیئاووبەرزکردنەوەیتوانستی
بەکاربردنیئاولەگەشەیکشتوکاڵیوپیشەسازیوژیانیشارستانیەتیشاروگونددا
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بێت.هەروەهائامانجیگەشەیبەردەوامیکۆمەاڵیەتیدابینکردنیوەدەستهێنانیئاو
بۆبەکاربردنیماڵەوەوکشتوکاڵیبچوککەزۆربەیانهەژارن.هەروەهائامانجیگەشەی
بەردەوامیژینگەییبەدیهێنانیپاراستنیتەواویسەرچاوەکانیئاوبەتایبەتئاوینێو

چینەکانیزەویوسیستمیئیکۆلۆژیە.
دەمێکەئاڵۆزیەکانیژیانوایانکردووەکەدەبێژیانیمرۆڤەکانبەگەشەیبەردەوامەوە
تەکنەلۆژیایە لەو کەڵک باش زۆر بەشێوەیەگی دەبێ بەمەش و بدرێت چوارچێوە
پالنە و درێژخایەنەکان پالنە و بەردەوام گەشەی بۆ لەبەردەستدایە کە وەربگیرێت

سەرکەوتووەکاندابەکاربهێنرێن.
-بوونیوزەیکارەبابۆروناکردنەوەوگەرمکردنەوەوساردکردنەوەوبەرهەمهێنانو..
هتد.بەشێوەیەکیهەردەمیوئاشنابوونیمرۆڤەکانبەهەبوونیکارەبایهەردەمیلە
پێویستیەیەکەمینەکانیژیانە،کەچـــی...کێشەکەوتنەنێوئەمپێویستیەکێشەیەکی
ئەوتۆدێنێتەدیکەئیترگەشەیبەردەوامدەبێتەخەیاڵومرۆڤەبێکارەباکان)ئەو
بەرەودواوەگەڕانەوەو نێوگێژاوی نیە(دەکەونە بەردەوامیان کەسانەیکەکارەبای

دوچاریمەینەتیدەبنەوە.
ژیانیاندا لە بەکارهێنەرەدا زۆر لەمسەردەمە کە کۆمەڵگایەی ئەو شێوە بەهەمان -
چارەسەرکردنودووبارەبەکارهێنانەوەیزبڵوپاشماوەکانیاننیەیانبەمانایەکی
راستترئەوکۆمەڵگایانەیکەبەشێکیزۆریپانتاییخاکەکەیانبووەتەزبڵدانئەوا

دوورینێوانئەوانوگەشەیبەردەوامزۆرزۆرە.
ئەگەر ئینجا و هەیە خواردنەوەیان ئاوی کێشەی کە کۆمەڵگایانەی ئەو هەروەها -
گرنگ بێت ئاو خەراپی کردنێکی کارگێڕی یاخود پیسبوونی یان بێت ئاو نەبوونی
ئەوەیەئەوکۆمەڵگایەلەیەکەمسەرچاوەیئاوبێبەشە،کەواتەلەمحاڵەتەداکارێکی

ئەستەمەبتواندرێکەژیانیئەمکۆمەڵگایەبخرێتەنێوگەشەیبەردەوام.
سێکتەری لە پێویست و باش خزمەتگوزاریەکی نەبوونی فەراهەم حاڵەتێکدا لە -
ئەو لەنێو نەخۆشیەکان لە هەندێک بنەبڕکردنی هۆکاری ببێتە کە تەندروستیدا
کۆمەڵگایەداهەروەهانەبوونیچارەسەریبەردەواموپێشکەشنەکردنیخزمەتگوزاری
واتا لەشارودیهاتەکاندا تاکەکانیکۆمەڵگا بۆ بەردەوام بەشێوەیەکی تەندروستی

وەستانیبەشێکیگرنگیژیانلەنێوئەوکۆمەڵگایەدا.
ئاستە لە دوور هێز بێ و الواز فێرکردنی وەزارەتێکی یان دامەزراوەیەک بوونی -
پێویستەکەیکەپێویستەلەحەقیقەتداهەیبێتشکستبەبواریفێرکردندادێنێتو
ئەوکاریگەرێتیەنێگەتیڤیەشواڵتبەرەوداڕوخاندەباتوبەمەشفێرخوازانیواڵت
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دوارۆژی لە فێرخوازان کە رادەیەی ئەو دەگاتە تا دەبنەوە گەورە کێشەی دوچاری
خۆیانداگومانیزۆریانهەبێتوباوەڕیانبەدامەزراوەیفێرکردنیواڵتەکەیاننەبێت،
کەزۆربەپێچەوانەوەدەبێکەرتیفێرکردنیواڵتلەگەشەیەکیبەردەوامیبەتوانادا

بێت.
-نەبوونیتوانایدەستیشانکردنینوخبەیئەکادیمیوکەسەبەتواناکانیبواریزانست
وهۆکارەکانیبەرەوپێشەوەبردنیتەکنەلۆژیاونەبوونیدامەزراوەیەکیاخودچەندین
دامەزراوەیزانستیپرۆفیشناڵبەتایبەتلەسەردەمیئێستایپێشکەوتنەخێراکانداکە
ببێتەسەرچاوەیەکیگەورەیگرتنەخۆیکەسەئەکادیمیەکانوخوێندکارانیزانستو
داهێنەرانوبەهرەمەندان،کەئامانجەکەیهاتنەدیمرۆڤەبلیمەتەکانە،واتاینەبوونی
سەرچاوەیمەعریفەوهەبوونیئەلتەرناتیڤێکیترکەپێچەوانەیئەمسەرچاوەگرنگە
واتاخەوتنیکۆمەڵگایاخودخەواندنیکۆمەڵگاوبوونیپانتاییەکیئێجگارزۆرلەنێوان

کۆمەڵگایەکیپێشکەوتوووهۆشیارلەگەڵئەمکۆمەڵگاخەوێندراوە.
-هەروەهالەبارەیژینگەوە...لەهەرواڵتێکدانەبوونیستراتیژیەتیبوژاندنەوەوپاراستنی
ژینگەوسروشتونەبوونیپالنیدرێژخایەنیژینگەییولەپاڵئەوەشداپێنەگەیاندنی
ژمارەیەکیزۆریژینگەدۆستانلەنێوئەوکۆمەڵگایەدا،واتالەحاڵەتیمەیسەرنەکردنی
ژینگەیەکیلەباربۆتەندروستیەکیلەبارودەروونێکیئاراموجیاکردنەوەیزبڵخانەلە
شوێنگەیژیانوکارنەکردنبۆدابینکردنیژینگەیەکیسروشتیودەروونێکیلەباربۆ
پێگەیاندنیمندااڵنیساواوبەگەورەبونیانلەنێوژینگەیەکیلەباربۆژیانێکیئاسوودە

وبەبەرهەموداهێنەر.
هەریەکلەونموونانەیکەئاماژەمانپێیانکردوبەچەندینکەموکوڕیدیکەیژیان
خۆیلەخۆیدابەرهەمیبێپالنیونەبوونیهێڵکاریونەخشەیگەشەیبەردەوامن.
ئێمەدەبینینکەشانۆیکردارەکانیگەشەیبەردەوامژینگەیەبەگشتپێکهاتەکانیەوە
نا و نوێبووەوەکان سەرچاوە و هەوا و نازیندوو زیندەوەرو و رووەک و مرۆڤـــ لە
نوێبووەوەکان.ئێمەدەزانینکەزۆربەیئەمسامانانەبریتیینلەسامانینوێنەبووەوە
بەومانایەیکەرۆژدوایرۆژروولەکەمیدەکەنبەتایبەتبابەتیوزەکەبڕیوزەی
پێشتردا. رۆژی لەگەڵ بەبەراورد بەرامبەرە جارێک چەند رۆژێکدا لەهەر پێویست
و وزە لەسەر داواکاری بەرزکردنەوەی لە گەورەی کاریگەریەکی پیشەسازی شۆڕشی
مادەخامەکانداهەبووە.بەرەوپێشچوونیپیشەسازیبووەهۆیپیسبوونیهەواوبووە
هۆکاریرودانیناهاوسەنگیەکیگەورەلەهاوسەنگیرێژەیگازەکانلەبەرگەهەوایگۆی
زەویدابەوەشگۆیزەویکەوتەبەرامبەرهەڕەشەکردنیبەرزبونەوەیپلەیگەرمی،
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کەئەوەشبووەهۆیتوانەوەیبڕێکیزۆریبەفرلەهەردووجەمسەرەکانیباکوورو
باشووریگۆیزەویداوبەوەشئاستیئاویدەریاوزەریاکانبەرزبۆوەکەوائەوەش
بووەتەهۆیئەوەیرووبەرێکیگەورەیزەویبکەوێتەژێرکاریگەریهێرشیداپۆشینی
زەویبەئاو،کەلەبەرامبەرئەوەشدارێژەیەکیئاویخواردنەوەرێژەیەکیئێجگارکەمە.
کە الیەنەیە، چەند SustainabilityDevelopment – بەردەوام گەشەی
بەالنیکەملە٣الیەنپێکهاتووە،کەئابووری،ژینگەییوکۆمەاڵیەتیرۆشەنبیریە.
کەدەتوانرێتپێناسەیگەشەیبەردەوامبەپێیهەریەکێکلەمسێتەوەرانەوەبکرێت،
بەاڵمگرنگەتێگەیشتنەکەبەدیاریکراویپەیوەندیبەیەکەوەپەیوەستبوونیهەرسێ

الیەنەکەبگرێتەوە.بۆنموونە،
لەسەر کاریگەرێتیەکەیەتی بوونی ئامانجەکەی کۆمەاڵیەتی بەردەوامی گەشەی
بەرەوپێشەوەچوونیخەڵکوکۆمەڵگابەشێوەیەککەلەرێگەیەوەدادپەروەریبێتەدی
بەردەوامی لەگەشەی باریتەندروستی.کەچی ژیانو بارودۆخی هەروەهاچاکردنی
ژینگەییدائامانجیسەرەکیبریتییەلەپاراستنیژینگەوسامانەسروشتیەکان.کەچی
تەوەریگرنگیدانبەگەشەیبەردەوامیئابووریگرنگیبەپەرەپێدانیژێرخانیئابووری

دەداتئەمەسەڕایبوونیکارگێڕیەکیبەتوانایسامانەسروشتیەکان.
مونسەجیمن بەردەوام گەشەی تەوەرانەی سێ ئەم کە وادەزانرێ تیۆریەوە لەرووی
کەچیلەواقیعیپراکتیکیدابەمشێوەیەنیە،هەروەهاپرەنسیپیسەرەکیشلەنێوان
توانست هەبوونی ئابووریدا بەردەوامی گەشەی لە کە جیاوازن، تەوەرەکەدا هەرسێ
بریتییەلەپرەنسیپیسەرەکی.کەچیدادپەروەریتەوەریسەرەکیگەشەیبەردەوامی
کۆمەاڵیەتیە،هەروەهاگەشەیبەردەوامیژینگەییتەئکیدلەسەرتوانایزەویدەکاتەوە

لەوەیکەتێیدایەولەچۆنیەتیبەکاربردنیسامانەسروشتیەکان.
هەریەکێکلەپێناسەکانتەئکیدلەخەماڵندنیپێداویستیەمرۆڤایەتیەکانلەکاتی

ئێستاوبۆئاییندەدەکاتەوەهەروەهاچۆنیەتیپاراستنیان.
بۆئەوەیپێناسەلێکجیاوازوکێبڕکێیەکانیگەشەیبەردەوامبەتەواویبناسین،ئەوا
و سەرەکی خاڵی کە بەوەدابنێین دان ئەوەیە پێویستە شتێک هەموو پێش ئەوەی
دەستپێکردنبۆزۆربەیئەدەبیاتەکانی»گەشەیبەردەوام«بەوەدەناسرێتکەپێی
دەگوترێتدژبەیەکیژینگەیی)Environmental Paradoxy(لەبەرئەوەیبۆ
زۆربەیگرنگیپێدەرانیگەشەیبەردەوامدژبەیەکیەکهەیەلەنێوانئەوەیکەمرۆڤـــ

داوایدەکاتلەزەویولەبەرامبەردائەوەیزەویلەتوانایدایەبێداتبەمرۆڤـــ.
رێکەوتن کە بدرێت بەردەوام« »گەشەی تێگەیشتنەی بەو پەرە بۆئەوەی هەروەها
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لەسەریدادەکرێت،ئەوادەبێتێگەیشتنێکیهاوبەشهەبێتبۆئەوشتەیکەمەبەستە
بەردەوامبوونبەگەشەکەیبدرێت.هەروەکتێبینیمانکردکەلەمدیراسەکردنەدابۆ
تێگەیشتنلە»گەشەیبەردەوام«فۆکەسیزۆرخراوەتەسەرمرۆڤــولەوەدامرۆڤـــ
بااڵدەستکراوە،واتالەئەدەبیاتی»گەشەیبەردەوام«تەرکیزخراوەتەسەربەردەوام

بوونیکۆمەڵگایمرۆڤایەتیلەسەرزەویدا،بەاڵمکامەکۆمەڵگایمرۆڤایەتی؟
کەوەاڵمەکەبەپێیریپۆڕتیبرۆندتالندمەبەستلەوکۆمەڵگامرۆڤایەتیەیەکەلەتوانایدایە
پێداویستیەکانیوەدەستبێنێت،کەچیلەوانەیەبەرێگەیجیاوازلێکدانەوەوتێگەیشتن

بۆئەمپێویستیانەبکرێت.
چاالکی لە بریتییە بوارەدا لەم کێشە دیارترین کە بڵێین دەتوانین دواییدا لە کە
لەبەرامبەر هەمەجۆرەکان سروشتیە سامانە بەکاربردنی بۆ مرۆڤەکانە لەڕادەبەدەری
وەستانەی بێ زۆرە چاالکیە هەموو ئەو بەرامبەر سروشت دیاریکراوی توانای
ـــ بەردەوامبوون بۆ گونجاوەکان کردەییە پێناسە چاکترین لە لەبەرئەوە مرۆڤەکان.
لە ئابووری توانستی لە ڕادە زۆرترین گەیاندنی بەئامانج لە ،Sustainability
و تازەبوەوەکان سامانە لە گونجاوە کامەی ئەوەی سنووری لە مرۆڤـــ چاالکیەکانی
پێداویستیەکانی بە بەستانەوەی و زیندەگیسروشتی توانستی کردنی ئیستیعاب لە
نەوەیئێستاونەوەکانیداهاتوو،بەمەرجێکئەوپێداویستیانەنەبنەهۆیمەترسیەکی
راستەوخۆلەسەرکردارەسروشتیومادیوکیمیاییوزیندەگیەکان.بۆگونجانلەگەڵ
ئەمپێناسەیەداپێویستەبەپێیئەمسێجۆرەلەهاوسەنگیتەئکیدلەچارەسەرکردنی

کێشەیژینگەییدابکرێتەوە:
-هاوسەنگیلەنێوانشوێنەکاندابەتایبەتلەنێوانباکووروباشووردا.

-هاوسەنگیلەنێوانزیندەوەراندا.
-هاوسەنگیلەنێواننەوەکاندا.

ئەوەدەگەیەنێکەکارلەسەرسنووردانانیچاالکیەهەمەجۆرەکانیمرۆڤەکاندابندرێت
کەلەرێگەیئەمسیاسەتەوەبتوانرێتپاڵەپەستۆیزۆرنەخرێتەسەرسروشتیزەوی
نەوەکانی ژیانی بەشە سەر نەخرێتە زۆر پاڵەپەستۆیەکی دیکە بەمانایەکی یاخود
داهاتوو.ئینجالەبەرئەوەپێویستەلەسەرمانکەکاربۆبەردەوامیبکەینکەئەوەیە
باریهاوسەنگیجیهانیلەنێوانپێداویستیەکانیمرۆڤەکانوپێداویستیەسروشتیەکان،
کەلێرەداپێویستەرەچاویزۆربەیپێداویستیەسروشتیەکانبکەینکەجێبەجێکردنی

ئەوەبابەتێکییەکالکەرەوەیەبۆمرۆڤـــ.



رهم 16121
چوا

ی
ساڵ

گەشەیبەردەوام:کرداریپەرەپێدانیزەویوشارەکانوکۆمەڵگاکانەهەروەهاکارە
بازرگانیەکانبەمەرجیبەدەستخستنیپێداویستیەکانیئێستاوبێپشتگوێخستنی
بەرەورووی پێداویستیەکانیان،جیهان بۆدەستخستنی داهاتوو نەوەکانی توانستی
لەگەڵ زاڵبین بەسەریاندا پێویستە کە دەبێتەوە ژینگەیی وێرانبوونی مەترسیەکانی
پانتایی فروانتربوونی هەروەها ئابووری گەشەی پێداویستیەکانی خستنی پشتگوێ

یەکسانیودادپەروەریکۆمەاڵیەتی.
ئێستا نەوەی کە بنرێت بەوەدا دان دەبێ بەردەوام، گەشەی بەدیهێنانی بۆ •
بەرپرسیارەلەداهاتوو،کەبۆئەوەشدەبێفێریئەساسیاتیئیدارەدانیئەوسامانەی

کەلەبەردەستەبۆگەشەپێدانببێت.
سامانیسروشتی:واتازەویوئەوەیکەلەناوچینەکانیوئەوەیکەلەسەررووەکەیەتی
لەخاکودارستانەکانولەوەڕگاکانوئاوومەناخوکانزاکانوزیندەوەران.کەهەندێک
لەلێکۆڵەوەراندابەشیدەکەنبۆسامانەسروشتیەکانوەک)زەویوسەرچاوەکانی

وزە(هەروەهاسامانەژینگەییەکانوەک)ئاووهەوا(.
لە بریتییە کە ئامانج دەکاتە مرۆڤـــ خودی کە گەشەیەیە ئەو مرۆیی: گەشەی •
قەوارەیمرۆڤـــخۆیوپابەندبوونیبەپێداویستیەمرۆییەکانیلەگەشەوپێگەیشتن
وئامادەکاریبۆژیان،لەبەرئەوەیمرۆڤـــخۆیبزوێنەریژیانەلەنێوکۆمەڵگاکەیدا

هەروەهاهەرخودیخۆیرێکخەروپەرەپێدەروتازەکەرەوەیەتی.
سامانی بەرپرسیارێتی بەستنەوەی کرداری مرۆیی: سامانی ئیدارەی ستراتیژیەتی •
مرۆییەبەکردارەکارگێڕیەکانکەپێویستیبەبەیەکەوەبەستنیسیاسەتیسامانی
مرۆییەبەئامانجەستراتیژیەکانبۆئیدارەدانلەپێناوچاکردنیچۆنیەتیبەرێوەبردنی

کارەکانیرێکخراو)کۆمپانیایاخوددامەزراوە(کەلەسەرمەعریفەدابنیاتنراوە.
•کەبەدیدیگەشەیمرۆیی،مرۆڤـــسەرچاوەیکێشەیەوهەرمرۆڤیشەبریتییەلە

چارەسەر.
•هەژاریزیاترەلەوەیکەبریتییبێلەتەنهالەهەژاریلەداهاتوکۆکردنەوەی
سامانبۆسەرچاوەیرزقێکیبەردەوام،بەڵکودیاردەیهەژاریبرسێتیوکەمخۆڕاکی
ونەبوونیتوانایفێرکردنوزۆریترلەخزمەتگوزاریەبنچینەییەکانوباریکۆمەاڵیەتی
لە نەتوانینیبەشداریکردن ئەوانەوەش لەسەرەوەی لەکۆمەڵگاو ودوورکەوتنەوە
بەجۆرێک بێتو ئابووریگەشەیەکیگشتگیر پێویستەگەشەی لەبەرئەوە بڕیاردان،
کەبەرپرسیارێتیبەردەوامبوونلەگەشەکردنبەدەستبخاتهەروەهاپاڵنەربێبۆ

هەبوونیهاوسەنگی.
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کەبەدیدینەتەوەیەکگرتووەکانکۆنفرانسیلوتکەیزەویلەساڵی١992دالەواڵتی
بەرازیللەریۆدیجانیڕۆبوارێکیگونجاوبووبۆرێکەوتنلەنێوانواڵتانبەئامادەبوونی
بۆ وردەکاری لە پڕ ستراتیژیەتێکی داڕشتنی بۆ واڵتان سەرۆکانی زۆری ژمارەیەکی

بەدیهێنانیگەشەیبەردەوامبەشێوەیەکیکاریگەرلەداهاتویەکینزیکدا.
پێوەریشارستانیەتینەتەوەکانوگەشەیبەردەوام:

شارستانیەتینەتەوەکانبەچۆنیەتیتوانستیانلەوەبەرهێنانیسامانەسروشتیەکانیان
بەهۆیسامانەمرۆییەکانیانەوەدەپێورێت،لەسەرئەمبنچینەیەدانەتەوەکانبۆچوار

بەشدابەشکران:
١.نەتەوەییدەوڵەمەند–دەوڵەمەند:دەوڵەمەندبەسامانیسروشتیوسامانیمرۆیی

وەکویالیەتەیەکگرتووەکانیئەمریکاوواڵتانیرۆژئاوایئەوڕوپا.
2.نەتەوەیدەوڵەمەند–هەژار:دەوڵەمەندبەسامانیسروشتی،هەژاربەسامانی

مرۆییوەکواڵتانیکەنداویعەرەبی.
٣.نەتەوەیهەژار–دەوڵەمەند:هەژاربەسامانیسروشتیودەوڵەمەندبەسامانی

مرۆیی،وەکژاپۆنوواڵتانیباشووریرۆژهەاڵتیئاسیا.
٤.نەتەوەیهەژار–هەژار:هەژارلەسامانیسروشتیوهەژارلەسامانیمرۆیی،وەک

واڵتانیناوەڕاستیئەفریقیاوباشووریئاسیا.
هەوڵەکانیگەشەیبەردەواملەهەردووالیەنیمادیومرۆییدابەرەوروبەروبوونەوەی
بۆ ئامادەکردنیان و پاراستنیان و سامانەکان سوودەکانی بەرزنرخاندنی و بزرکردن

بەردەوامبوونینەوەدواینەوە،کەواتەئێمەلەکوێیئەمدابەشکردنەین.
مەفهومیگەشەیبەردەوامیاخودبەردەوامبوون:

دروستی ئیدارەکردنێکی رێگەی لە ئەگەر بگەیت دورخایەن گەشەی بە »ناتوانرێت
ژینگەییدانەبێت«کەمەفهومیگەشەیبەردەوامئەوانەیخوارەوەدەگرێتەوە:

١.بەهاناوەهاتنیکۆمەڵگاکانوواڵتانیکەلەبارودۆخێکیکاریگەریهەژاریدادەژیێن،
ئەوەشبۆئەوەیبژاردەیوێرانکردنیژینگەیاننەبێتبۆمەیسەرکردنیژیانیان.

ئەو توانستی سنووری لە دەبەستێت خود بە پشت کە گەشەیەی ئەو هاندانی .2
سامانەیکەهەیە.

٣.هاندانیئەوگەشەیەیکەدەبێتەهۆیپاراستنیجۆرێتیژینگەوبەرهەمهێنانی
بۆماوەیدوورخایەن.
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 )No Impact Man(نوسەروچااڵکوان»کۆڵنبیڤان«دەڵێکاتێکەپەرتوکی
منوسیواتا»بەبێکاریگەرێتیمرۆڤـــ«لەبەرئەوەنوسیمکەمنتاڕادەیەکسەرقاڵ
بۆ بابەتانە ئەم کەوا نەوت. بە پشتبەستنمان و هەوا و کەش گۆڕانکاری بە بووم
نیۆیۆڕکیش شاری لە مرۆڤـــ کە دەبینین راستیدا لە ژیانن، شێوازی خزمەتکردنی
کاتژمێر ١٤ تا ١2 ماوەی رۆژانە ئەوان ماندوون. دەوڵەمەند لەشارێکی بریتییە کە
کاردەکەنکەبەمەشکاتیپێویستیاننیەبۆکاتبەسەربردنلەگەڵخۆشەویستانیاندا،
بە کە شوێنەشدا لەو واتا هەیانە. کە بەکاربێنن هیوایەتانەیان ئەو ناتوانن هەروەها
دەوڵەمەنددادەنرێت،کەمەسەلەکەشئەوەیەبەڕاستیئێمەلەپێناوکڕینیزۆرترینبڕی
پێداویستیەکانمانزۆرکاردەکەین،کەئەوەیەجیهانەکەمانیوێرانکردووە.کەواهەموو
ئەوشتەکڕدراوانەشبەپێویستدەزانینلەبەرئەوەیەبەردەوامگۆڕانکاریزۆرگەورە
لەکەشوهەواداروودەدات،هەروەهانەهێشتنوکەمکردنەوەیرووبەریدارستانەکانو
پیسکردنیدەریاوزەریاکان،کەهەرئەوانەنڕەگینەبوونیبەردەوامیوڕەگیجۆری

دیاریکراویکێشەوگرژیەکان.
ئاستی لەسەر و تاکەکەسی ئاستی لەسەر ئاقاڵنە وشێوازی بەرێگە ئەگەر کەچی
کۆمەڵگادابەیەکەوەکاربکرێت،ئەواجۆرێتیژیانوبەردەوامبوونلەچوارچێوەی

گەشەیبەردەوامدابەهاوتەریبیلەگەڵیەکتردادەڕۆن.
دەنگەکانلەسەرانسەریجیهانداوایسەرۆکایەتیکردنیهەژاریونادادپەروەریو
گۆڕانیکەشوهەوادەکەنلەپێناوبەکردارکردنیئەمداواکاریانە.سەرۆکانیواڵتانی
جیهانلە25سێپتەمبەری2٠١5لەنەتەوەیەکگرتووەکانلەنیۆیۆرککۆبونەوەیان

ئەنجامدا،بۆپشتبەستنبەخشتەیکارەکانی2٠٣٠بۆگەشەیبەردەوام.
لەخۆدەگرێکە بەردەوام تازەیگەشەی ئامانجی کەخشتەیکارەکانی2٠٣٠،١٧
بەمەشسیاسەتەکانوتەمویلکردنبۆماوەی١5ساڵیداهاتووئاراستەدەکرێ،لە
دەستپێکردنبەپەیمانیمێژووییلەنەهێشتنیهەژاریوهەوڵدانبۆچارەسەرکردنی

گۆرانکاریەنێگەتیڤەکانیکەشوهەوالەجیهاندا.
ئەوانەی کە دەگات ئامانج بە بوون بەردەوام سەرەکی تەوەری سێ بەپیادەکردنی

خوارەوەن:
١.گەشەیبەردەوام.
2.پاراستنیژینگە.

٣.دادپەروەریکۆمەاڵیەتی.
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هەروەهالەماوەیمانگیسێپتەمبەری2٠١٦داگروپیG( 2٠ 2٠(کەبریتیینلەبیست
لەگەورەترینوسەرەکیترینواڵتانیئابووریجیهانکەبەئامادەبونیسەرکردەکانی
ئەمواڵتانەکۆنفرانسێکیلەواڵتیچینبەستئاماژەکردنبەپرسیئابووریجیهان
بەرەومەترسیبونەوەیئەوپرسەگرنگەبریتییەلەکێشەیەکیگەورەیجیهانیکە

زۆربەیخەڵکیجیهانپێیەوەدەناڵێنن.
گەشـــەیبەردەوامکۆڵـــەگەیسەرەکیگەشەیکۆمەاڵیەتی.

لەواڵتانشێوازیهۆشیاریو لەسەردەمیپێشکەوتنیئێستاداکۆمەڵگایهەندێک
لە بیرکردنەوە لە هۆشیاری بە پەیوەستە ژیانیان بەردەوامبوونی بۆ بیرکردنەوەیان
گەشەیەکیبەردەوامکەبەهەمانشێوەدەسەاڵتیواڵتەکانیشیانبەمشێوەیەدەڕواننە
شوێنانەدا لەم تایبەت بەشێوەیەکی واتا دەبەن، بەرێوەی کە واڵتەی ئەو دوارۆژی
فەلسەفەیکۆمەاڵیەتیبریتییەلەفەلسەفەیەکیپڕلەگەشەبەشێوەیەکیبەردەوام
واتامەیسەربوونیژیانێکیبەنرخبۆخۆیانومنداڵونەوەکانیان،کەدەلێمبەنرخ
بەومانایەیکەمرۆڤەکانلەنێوئەوسیستمەیکەتێیدادەگوزەرێنجولەیگەشەی
پێشکەوتنەکانیانهەردەمبەرەوپێشەوەدەخولێتەوەوبەهیچشێوەیەکگەڕانەوەیبۆ
دواوەنیە،کەوائەوەشلەنێوبیریتاکەکانیئەوکۆمەڵگایانەداڕەگیداکوتاوەوبووە
بەبەشێکیزۆرگرنگیفەلسەفەیژیانیانبەشێوەیەککەهەرگیزلەدەسەاڵتیواڵتی
قبولناکەنجوڵەیگەشەیژیانیانبەرەودواوەبگەڕێنێتەوە،بەڵکووەستانیشلە
شوێنیخۆیداقبولنیەودەبێئاراستەکەهەردەموبەردەوامبەرەوپێشەوەبێت.
کەواتەلەشوێنەپێشکەوتووەکاندامەفهومیژیانخۆیلەخۆیدابریتییەلەگەشەی

بەردەواموبێوەستان.
لە بریتیین کە کۆمەڵگاکان لە هەندێک سەرەوە نموونەی ئەو پێچەوانەی بە بەاڵم
کۆمەڵگادواکەوتوەکان،پانتاییەکیزۆرلەنێوانبیروهـــــــــزروهۆشیانولەنێوان
فەلسەفەیگەشەیبەردەواملەپێناوژیانوگوزەرانیانداهەیە،)دواکەوتنبەومانایەی
کەناهوشیارنبەهەوڵەکانیپێشکەوتن(واتازۆرجارانتاکیئەوکۆمەڵگایانەهەر
لەنێوبازنەیتەسکیهۆشیاریخۆیاندادەخوڵێنەوەودەسەاڵتیواڵتەکانیشیاندوورلە
ئاڕاستەیگەشەیبەردەوامبەرێوەبەرایەتیدەکەن،بۆیەبەبەردەوامبوونیئەمحاڵەتە
پڕناخۆشەبەشێکیزۆرلەتاکەکانیئەمکۆمەڵگایانەبەملهوڕیونەزانینەوەدەگەنە
ئەوقەناعەتەیکەدیارەچارەنوسیانوەهایەودەبێهەرلەنێوئەمبازنەبەدبەختیەدا

بمێننەوە.
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کەچیمرۆڤەهوشیارەکانیئەندامانیکۆمەڵگاهوشیارەکانلەنێوفەلسەفەیبەردەوامبوون
لەگەشەیژیانیاندالەژیانیاندەڕواننوکاریفعلیبۆدەکەنوبەرێوەبەرانیئەو

واڵتانەشبەهەمانشێوەبۆخەڵکەکەونیشتمانەکەیاندەژێینوحوکمدەکەن.
و دروستبوون بۆ بنچینەیە تاکدا بیری لەنێو کۆمەاڵیەتی بەردەوامی کەواتەگەشەی
هاتنەدیئەورێگەگرنگەیژیانکەمرۆڤایەتیبەتایبەتلەمسەردەمەداوبەتایبەتتر
دەبێ واڵت بەرێوەبردنی ئەجیندای شێوە بەهەمان پێیەتی. پێویستی داهاتوودا لە
لەوەی تێگەیشتن بۆ بێت. پەرەسەندندا و درێژخایەنەکان ئاڕاستەیستراتیژیەتە بە
لەسەرەوەداگوتراوپێشاندرادەبێئاماژەبەشتێکیگرنگبکەینکەئەویشسامانی
مرۆییە،سامانیمرۆییبنچینەیەکیئێجگارگرنگیگەشەیبەردەوامەلەهەرشوێنو
کاتێکدا،ئەومنداڵەیکەتازەلەدایکدەبێخۆینازانێوناتوانێداوایگەشەیەکی
بەڵکو دێتەدی( لێ خەونەکانی کە ژیانەی )ئەو بکات داهاتووی ژیانی بۆ بەردەوام
دەبێبەخێوکەروبەرێوەبەرانیواڵتەکەیزۆربەراستگۆییەوەبۆیداوابکەنوهەوڵی
جدیبۆبدەنتابەپراکتیزەکردنی،کەوائەوەبریتییەلەزنجیرەیەکیدوورودرێژو
نەپساوەکەبیرمەندەکانلێیتێدەگەنوهەمووکەسێکلێیتێناگات.گەشەیبەردەوام
سامانی رۆلی دروستی ئاراستەکردنی و )sustainability development(
مرۆییلەنێوژیانیئەمدنیاپێشکەوتوووئاڵۆزەیئەمڕۆرۆلێکیئێجگارگەورەیهەیە.
لەمسۆنگەیەوەگرنگەئاماژەبەجیهانیسێیەمبکەینکەرێگەیگەشەپێدانبەتایبەت
لەواڵتانیجیهانیسێیەمرێگەیەکیزەحمەتەوکەناتوانرێتلەنێوئەمهەمووجۆرە
ئاڵۆزیەدارێگەیزەحمەتیگەیشتنبەگەشەپێدانبکرێتەوە،کەبۆسەرکەوتنیبڕینی
ئەمرێگەیەهەردەبێرابەرایەتیوپێشەوایەتیکردنێکیبەتواناهەبێتکەلەتوانایدا
بە تەواوی باوەڕی و ئیمان دەبێ کە دەست بگرێتە کردنە سەرکردایەتی ئەم بێت
ئەم دەبێ کە پۆاڵیین، ئیرادەی لە بریتییە کە ئیرادەیەک واتا هەبێت ئامانجەکەوە
رابەرایەتیکردنەچاکبینینوتوانستێکیسیاسییپێویستیتێدابێتبۆئیدارەکردنی
ملمالنێووەرگرتنیبڕیارەرەشیدوبەجێیەکانلەنێوانگۆڕانکاریەهەمەجۆرەخێراکان
کەئەمرابەرایەتیکردنەبریتیینەبێلەتەنهالەتاکەکەسئەمەسەرەڕایگرنگی
رۆلیتاکەبەتواناکانیکۆمەڵگاوپێویستبوونپێیان،کەلێرەدامەبەستئەوەیەئەم

گۆڕانکاریەگەورەوپڕئامانجەتەواوپێویستیبەبەشداریکۆمەڵگاوەهەیە.
پرسیارێکیجەوهەریهەیەکەدەبێلەنێوهەناویکۆمەڵگاوەوەاڵمیتەواویبدرێتەوە،
ئەویشئەوەیەئایاگەشەپێدانیکۆمەاڵیەتیلەدایکبوویگەشەپێدانیئابووریەیاخود
گەشەپێدانیئابووریلەدایکبوویگەشەپێدانیکۆمەاڵیەتیە؟کەمەبەستملەوەاڵمدانەوە



126  رهم
چوا

ی
ساڵ

16

لەنێوهەناویکۆمەڵگائەوەیەکەبەشێوەیەکیکرداریوئاکاریژیانەوەکۆمەڵگابە
چئاستێکیتێگەیشتنەوەدەگوزەرێوسەیریکاتەکانیداهاتوویخۆیدەکات،کەبۆ

تاکیشهەمانشتراستە.
گەشەپێدانی لەدایکبووی ئابووری »گەشەپێدانی هوشیار کۆمەڵگای بۆ وەاڵم...
کۆمەاڵیەتیە«کەمەبەستیشلەئابووریگەشەکردووبریتییەلەبەرهەمهێنانیزۆر،
کەواتەهوشیاریگەشەکردووبۆتاکێکینێوکۆمەڵگابریتییەهێنانەدیوبەپڕاکتیک
کردنیبەرهەمهێنانئینجابائەوتاکەینێوکۆمەڵگایاخودئەوکەسەنەخوێندەواربێت
بەاڵمگرنگئەوەیەبەرهەمهێنەرەواتائەوکەسەبۆئەمجۆرەبەرهەمەیکەبەرهەمی
دێنێتکەسێکیهوشیارەبەپێیبچوکیئەورۆلەیکەهەیەتیرۆلیلەنێوکۆمەڵگادا
هەیەبەئاراستەیگەشەپێدانیکۆمەاڵیەتی،واتاکۆمەڵگایەکیبەرهەمهێن،ئەنجامی
کۆمەاڵیەتی گەشەپێدانی بەاڵم دەگەڕێتەوە، کۆمەڵگاکە خودی نێو بۆ بەرهەمەکەش
بۆکۆمەڵگابریتییەلەگەشەپێدانبۆگشتبوارەزۆرپێویستوکاریگەرەکانیکە
کۆمەڵگایلێیەوەپێپێشدەکەوێت،واتابەبێگەشەکردنیسێکتەرەکانیکشتوکاڵو
بازرگانیوپەروەردەوفێرکردنوتەندروستیودامەزراوەیزانستیوژینگەهەرگیز
کۆمەڵگایەکی وەک بتوانێت کۆمەڵگا ئەوەی بۆ نایەتەدی، کۆمەاڵیەتی گەشەپێدانی
سەربەخۆبەردەوامبێتلەمانەوەیولەناونەچێت،دەبێئەومەرجانەیتێدابێت
پێشکەوتنە ئەمرۆی دونیای لەنێو لەراستیدا چونکە بێت. گەشەپێدراو وادەکەن کە
ئەگەر کۆمەڵگایەک هەر وسیاسیەکان ئابووری کێشە لە پڕ و خێراکان تەکنۆلۆژیە
لەنێوکایەیگەشەکردوویدانەمێنێتەوەئەوابەکۆمەڵگایەکیلەناوچووهەژماردەکرێت،
کۆمەڵگای کە هەربۆیەشە دادەنرێت. نەبوو بە نێودەوڵەتیەوە لەرووی بەتایبەت
فەڕەنسی،کۆمەڵگایئەمریکی،کۆمەڵگایئەڵمانی،کۆمەڵگانی...هتد.بەکۆمەڵگای
زۆرزیندوولەجیهانداهەژماردەکرێنولەرووینێودەوڵەتیەوەکاریگەرن.لەرووی

بنەماشارستانیەتەکانەوەخاوەنئەزموونن.
لە بریتییە کە کرد پێی ئاماژەمان جارێک چەند بۆ هەروەک بەردەوام گەشەی
جێبەجێکردنیپرۆژەخزمەتگوزاریەکانبەئاراستەیگەشەیبەردەوامکەئامانجەکەی
هێنانەدیخۆشگوزەرانیەبۆنەوەیەکلەدواییەکەکان،بەاڵمئەوزەمینەسازیەیکە
پێویستەوەکباکگڕاوندێکیپتەووەکژێرخانبۆهاتنەدیگەشەیبەردەواملەراستیدا

کاریئێجگارزۆریدەوێت.
مرۆڤەکانهەرخۆیاندەتواننلەرێگەیگەشەپێدانێکیئابووریزۆرسەرکەوتووەوەئەو
شتەدروستبکەنکەپێیدەگوترێت»هێز«واتامنلێرەدامەبەستمهێزیئابووریە،
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هێزی واتای واڵتێک ئابووری هێزی بزانین ئەوە باش دەبێ ئەوە لێکدانەوەی بۆ کە
بریتییە کۆتایی تا سەرەتاوە لە هەر مەسەلەکە لەبەرئەوەی دەگەیەنێت، واڵتە ئەو
گەشەی هاتنەدی لەپێناو واڵت ئابووری سیستمی بۆئەوەی ئابووری. مەسەلەی لە
بەردەوامکاریبۆبکرێتوپێشبخرێت»کەهەرلەبنچینەدابابەتەکەیئێمەگەشەی
بەردەوامە«دەبێرۆلبەمرۆڤانیکارسازینێوکەرتەگرنگەلێکجیاوازەکانەوەبدرێت.
بۆروونکردنەوە،واڵتکاتێکەسیاسەتێکیکشتوکاڵیسەرکەوتوویلەچوارچێوەی
گەشەیبەردەوامیهەبێتئەوامانایئەوەیەدەسەاڵتیواڵتگرنگیبەرۆلیتاکەکانی
نێوکەرتیکشتوکاڵیدابەهەمانشێوەئەگەرپرۆگرامورۆلیسێکتەریفێرکردن
ئەمحکومەتە وایە مانای ئەوە بوو گرنگەکان و لەپێشینە کارە لە لەنێودەسەاڵتدا
گرنگیبەرۆلیهەریەکلەوکەسانەداکەلەمسێکتەرەداکاردەکەنئینجابۆگشت
سێکتەرەزیندووکاریگەرەکانینێوژیانیکۆمەڵگابەهەمانشێوە،کەئەگەریەکێک
لەمەبدەئیبابەتەکەتێنەگاتلەوانەیەرایوابێتکەلەسێکتەریفێرکردندالەروانگە
ئابووریەکەدازیاترتەنهاپارەخەرجکردنکاریبۆدەکرێتلەالیەندەسەاڵتیواڵتەوە
بەپێچەوانەیسێکتەریکشتوکاڵکەخۆیبریتییەلەسێکتەرێکیبەرهەمهێن،بۆ
لەبەرئەوەی بدرێتەوە، وەاڵم بەردەوامدا گەشەی چوارچێوەی لە دەبێ ئەوە وەاڵمی
لەبەرامبەرئەوخەرجیەزۆرەیکەحکومەتلەسێکتەریفێرکردندائەنجامیدەدات
بەهۆیەوەبەچەندینکادیریزانستیبۆچەندساڵیداهاتووبەرهەمدێنوئامادەدەکرێن
ولەئاکامدائەواننلەداهاتوودادەستیکاروخاوەنبیرۆکەیپێشکەوتنیئابووریو
زانستوبەئاراستەگەیاندنیواڵتبەگەشەیبەردەوام.واڵتانیکەلەبەرێوەبردنێکی
تەقلیدیکورتخایەنەوەگۆڕێندرانبۆواڵتانیپڕۆگراماتیکیگەشەکردووبەپڕۆسەی
ئاڵۆزداتێپەڕیوون.بەاڵمئەمپرۆسەئاڵۆزەدەبێکاریبۆبکرێت،کەبەپێچەوانەوە

مانەوەیەلەنێوکێشەگەورەودرێژخایەنەکان.
دەبێئەوەبزانینکەدەوڵەتقەوارەیەکیگەورەیئاڵۆزەوبۆپەڕاندنەوەیلەباری
هەیە زۆر کاروماندووبونی بە پێویستی هەمەجۆرەکان پێشکەوتنە بۆ ناهەمواریەوە
یاخودبابڵێینلەسەرەتایدروستبونیەوەتاگەشانەوەیوگەورەبوونیپێویستیبە
ستراتیژیەتێکیبەهێزهەیە،بۆیەهەبوونیئەجیندایەکیبەهێزهێزیدەوڵەتدەخوڵقێنێ،
بەپێچەوانەوەهەبوونیئەجیندایەکیبێهێزوبێکەلکدەوڵەتێکیلەرزۆکدەخوڵقێنێ،
بەاڵمئایاکۆمەڵگاخۆیچیدەوێ...کۆمەڵگاژیانێکیبەختوەروپڕبەهایدەوێکەلە
نیمچەبەهەشتبچێ،بەاڵمئەوەبەبێکاریدەوڵەتدارێتیدروستخەیاڵەکەبێتەدی.
گەشەپێدانرێگایەبۆهێنانەدیگۆڕانکاریکۆمەاڵیەتیلەبیناکردنیکۆمەڵگاوبە
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سیستمکردنی،کەلەروویچوارچێوەیرۆشەنبیریوکۆمەاڵیەتیکۆمەڵگاداگەشەپێدان
یەکێکەلەشێوەکانیگۆڕانکاریکۆمەاڵیەتی،کەبەممانایەگەشەپێدانلەوانەیەببێتە
هۆکاریگۆڕاندنیکۆمەڵگابۆپێشەوەئەوەلەکاتێکدائەگەرپرۆگراموپرۆژەیدەوڵەت
»ولبرت بارەیەوە لەم کە بێت. زانستی و چاکسازی جواڵنەوەیەکی بنەمای لەسەر
مۆر«گەشەپێدانیئابووریبەجوڵەیگۆڕانکاریکۆمەاڵیەتیدەناسێنێت.بەوپێیەی
بەرژەوەندی لەپێناو گۆڕانکاری هێنانەدی بۆ ئامرازێکە یاخود رێگایە کەگەشەپێدان
مرۆڤەکانبۆچاکردنوبەرەوپێشەوەبردنیئاستیئابووریوکۆمەاڵیەتی.کەئەم
بۆچوونەئافاقێکیدرێژخایەندەداتەدەستبۆدوارۆژیگەشەپێدان،واتائاماژەکردن
بەگەشەپێدانئاماژەکردنەبەگۆڕانکاری،کەپلەیگەشەپێدانەکەهەرچەندێکبێت

شێوەیەکلەشێوەکانیگۆڕانکاریکۆمەاڵیەتیلەنێوکۆمەڵگادادێنێتەدی.
لەکرداریگەشەپێدانداناتوانرێتفاکتەرەئابووریوسیاسیوکۆمەاڵیەتیودەروونیەکان
لەیەکترجیابکرێنەوە،بەڵکوئەمفاکتەرانەبەیەکەوەبریتیینلەکردارێکیپێکهاتەیی
واتا پێدەنرێت. هەنگاویان پێشەوە بەرەو یەکتردا لەگەڵ گەشەکردوودا واڵتانی لە و
نابێهیچیەکێکلەفاکتەرەسەرەکیەکانیپشتیدەوڵەتلەدواوەبەجێبمێنێتو
دەبێتەهۆیتێکدانیهاوسەنگیستراتیژیەتیگەشەپێدان.بەاڵمئایابۆچیلەگەشەی
بەردەوامدالەگشتفاکتەرەکانیترزیاترسەرنجبۆفاکتەریژینگەرادەکێشرێتو
گەشەیبەردەوامزۆربەتوندیبەفاکتەرەکانیپاراستنیژینگەوەدەبەسترێتەوە؟لە
وەاڵمدادەڵێینلەبەرئەوەیهەرلەبنچینەداناتوانرێتگەشەیبەردەواملەژینگەیەکی
بگات، گەیاندن ئەنجام بە ئاڕاستەی بەرەو و بکرێت پڕاکتیزە بە پیسدا بەرددەوام
هۆکارەکانیپیسکردنیژینگەلەگەڵهۆکارەکانیبەدیهێنانیگەشەیبەردەوامبەتەواوی
دژبەیەکنووەکورەنگیسپیورەشوان.یاخودبەمانایەکیتربوونیژینگەیەکی
لە زۆر یان هەندێک خۆیدا لە خۆی رادەیەک تا سروشتی هاوسەنگی و لەبار زۆر
فاکتەرەکانیگەشەیبەردەوامیتێدایە.بەکاربردنیسەرچاوەیپاکوهاوڕێیژینگە
بریندارکردنی بەردەوام، گەشەی لە بریتییە خۆیدا لە خۆی وزەدا بەرهەمهێنانی لە
ژینگەیەکی سروشتی هاوسەنگی لەناوبردنی و سروشت تێکچوونی رادەی تا ژینگە
بەدیهاتنی بەرامبەر وەستانە دژ تەندروست ژیانێکی دابینکردنی توخمەکانی لە پڕ
بەردەوام گەشەی لە دوورە زۆر کە کۆمەڵگایەی ئەو هەربۆیەشە بەردەوام. گەشەی
بۆئەوەیجارێکی و دەگوزەرێ تەندروست ژینگەی دەرەوەی لە کۆمەڵگایە ئەو ئەوا
تربێتەوەنێوژینگەیەکیتەندروستواتابچێتەوەنێوخودیژینگەئەوادەبێبچێتە
نێوچوارچێوەیگەشەیبەردەوامولەوێدائۆقرەبگرێ.بۆیەجەنگەکانلەمەترسیە
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لەناوبردنیشتەجوانەکان، مانای بەردەوام،جەنگ بۆسەرگەشەی گەورەکانن زۆر
وخەونی پێشکەوتنەکان وێرانکردنی و ژینگە هاوسەنگیسروشتی لەناوبردنی مانای
لە هەندێک لەبەرئەوەی روودەدات بۆیەجەنگ تەندروست، لەگەشەی بەردەوامبوون
مرۆڤەکانیدانیشتوویهەسارەیزەویحەزدەکەنبەشێکلەمرۆڤەکانلەدەرەوەی
ژینگەژیانببەنەسەر،بەاڵمئەوەیلێرەداگرنگەودەمەوێبیڵێم»گەشەیکۆمەاڵیەتی
بنچینەیدروستبوونوپالنیسەرکەوتوویگەشەیبەردەوامە«کۆمەڵیگەشەکردووی
شارستانتەنهالەنێوچوارچێوەیگەشەیبەردەوامداجێگەیهەیەوپالنبۆداهاتووی
زۆر ئەوا بکەین، بابەتە بەم ئاماژە لۆجیکانەتر بەشێوەیەکی ئەگەر خۆ دادەنێت.
راستەئەگەربڵێینئەمڕۆلەجیهانداهەندێکلەکۆمەڵگاکانبریتیینلە»کۆمەڵگای
نێو تاکەکانی زۆربەی لەبەرئەوەی »Eco-friendlysociety - ژینگە هاوڕێی
ئەمکۆمەڵگایانەدۆستیژینگەنواتاهەردەمبەوهیوایەنکەلەنێوبازنەیگەشەی
بەردەوامداژیانیخۆیانونەوەکانیانبەستراتیژیەتێکیدرێژخایەننەخشەکێشرابێت.
داینامیکی سیستمێکی لە بریتییە گشتی بە مرۆڤـــ ژیانی ژیەبەرئەوەی لەبەرئەوەی
داخراوبۆیەژینگەتەنهابابەتێکنیەکەوەکبابەتێکیئاساییحیسابیبۆبکرێت
بەڵکوژینگەمانایژیانیاخودئەگەربەمانایەکیزۆرفراوانئەممەفهومەدەرببڕین
ئەوادەڵێینبوونیژینگەیەکیپاکوهاوسەنگمانایژیانێکیپێشکەوتوووتەندروست
لەباربۆپێشکەوتنەکان،بۆیەهەردەمداهاتیدەوڵەتزۆرپەیوەستەبەباریژینگەوە
کەئەوەبابەتێکیزانستیوئاڵۆزە،لەسادەتریندەربڕیندائاماژەبەوەدەکەمکەلە
ژیانبەسەربردنلەژینگەیەکیپاکوهاوسەنگداتەمەنیمرۆڤـــدرێژترەونەخۆشیە
هەمەجۆرەکانبەتایبەتنەخۆشیەگرانەکانیوەکشێرپەنجەزۆرکەمترنبەبەراورد
لەگەڵژیانبەسەربردنلەنێوژینگەیەکیپیسووێرانوناهاوسنگ،واتاژیانبردنە
نەخۆشیە بەتایبەت هەمەجۆرەکان نەخۆشیە وێراندا و پیس ژینگەیەکی لەنێو سەر
بە کەواتە هێمنترن. نا مرۆڤەکان و کورتە تەمەن و زۆرە تاکەکاندا لەنێو گرانەکان
گشتوردەکاریەزانستیەکانەوەژینگەرۆلێکیئێجگارگەورەیهەیەلەسەردروستبوونی

کۆمەڵگایەکیبەرهەمهێنوداهێنەروهێمن.
پێشکەوتنی پێوانی بۆ هەیە هۆکارێک چەند دەڵێ بیڤان« »کۆڵن روانگەیەوە لەم
کۆمەاڵیەتی،کەلەسەرئاستیجیهاندائێمەتێکڕایکۆیبەرهەمیناوخۆییبەکاردێنین،
بەاڵمئەوەبەشێوەیەکیتایبەتمانایئەوەناگەیەنێکەتەنهابەمپێوەرەبتوانرێت
جۆرێتیزۆرباشیژیانوسەالمەتیهاواڵتیەکانوخۆشگوزەرانیانزیادبکات،بەڵکو
پشتبەستانبەپێوەریدیکەبۆپێشکەوتنفاکتەریترەکەدەبێتەهۆکاریهاتنەدی
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ئابووریەکیبەهێزکۆمەڵگایەکیبەکارنەبەرودەبێتەهۆیدروستبوونیژیانێکیبەختەوەر
بۆهاواڵتیەکان.واتابەشێوەیەکیگشتیگەشەیبەردەوامکەپرۆژەژینگەییەکانبە
بۆ بەهێزن زۆر هۆکاری ژینگە هاوڕێی پرۆژەکانی زۆری و ژینگە پاراستنی تایبەت
بە کارکردن لە مەبەست بۆیە کۆمەڵگایەک هەر هاواڵتیانی بۆ بەختەوەری هێنانەدی
کە هاواڵتیان، بۆ بەختەوەریە پڕ ژیانێکی هاتنەدی بۆ بەردەوام گەشەی ئاڕاستەی
لەالیەکیدیکەوەدەبێئەوەبزانینکەدەسەاڵتیواڵتکاتێکەپرۆگراموئەجێندای
گەشەی ئاڕاستەی بە ئیدارەکردنەکە دەبێ واڵت بەرێوەبردنی بۆ کار دەخاتە خۆی

بەردەوامبێت.
مرۆڤکاتێخۆشیوئەنجامەکانیگەشەیبەردەواملەژیانیخۆیدابەرجەستەدەکات
ئینجاهەستدەکاتکەژیانبەبێگەشەیبەردەوامچەندزەحمەتە،بۆنموونەژیان
لەواڵتێکیگەشەیبەردەوامداکاتێیەکێکدەیەوێلەماڵەوەیدابچێتەسەرکارەکەی،
لەماڵەوەدێتەدەرەوەژمارەیەکرێگایگەیشتنیهەیەبۆچوونبۆسەر ئەواکە
کار،یانلەرێگەیئەوپاسەپاکەیکەرۆیشتنیلەشوێنێکەوەبۆشوێنێکیتربەپێی
پرۆگرامەولەکاتیخۆیدائەوکەسەدەگەیەنێتەشوێنیمەبەستیاخودئەومیترۆیان
ترامەیکەبەپێیسیستمێکیخزمەتگوزاریپێشکەوتووولەکاتیخۆیدائەوکەسە
لەرێگایەکی کە تایبەتیەی ئۆتۆمبێلە ئەو بەکارهێنانی یان کارەکەی شوێنی دەگاتە
رێکخراویخێراداگوزەردەکاتودوورلەترافیکیپڕزەحمەت،کەئەمەدیمەنێکیزۆر
بچوکیگەشەیبەردەوامەبەپێچەوانەیئەوزەحمەتیەیکەیەکێکلەهەمانپرۆسەی
ژیاندالەواڵتێکیوێرانداکەکاتەکانیتێپەڕبوونبێپڕۆگرامونادیارەونائۆڕگەنایزەو
مرۆڤـــبەشێوەیەکیگشتیتێیدابەختەوەرنابێت.ئەگەرئەمنموونەیەوەکنموونەیەک
لەملیۆناننموونەینێوواقیعیژیانێکیپڕگەشەیبەردەوامبێت،کەواتەژیانلە
شوێنەپێگەیشتوووبەئامانجەکانزۆرخێرایەوگەرموگوڕەورێڕەوەکەیزۆربە
ئاشکراییدیارەوهاواڵتیانئەمرێڕەوەزۆربەئاشکراییدەبیننبۆیەهیوایانبەژیان
لەنێوئەمسیستمەدازۆربەرزەوژیانێکیگەشەکردویبەردەوامیانبۆمەیسەردەبێت.

ماهیـەتیگەشـەیبـەردەواملەروانـگەیسایکۆلۆژیـەوە:
لەمروانگەیەوەلەوەدەگەینکەگەشەیبەردەوامدەبێتەهۆیگۆڕاندنیتاکەکانیکۆمەڵگا
لەهەڵسوکەوتوشێوازیژیانیان،هەروەهائەوەسەلمێنراوەئەوکۆمەڵگایانەیکەلە
رابردوودایاخودئێستاگەشەپێدانتێیانداهاتووەتەدیژمارەیەکیزۆرلەوکەسانەیانتێدا
هەڵکەوتووەکەداهێنەرنوتوانستیزۆریانهەیەبۆبەرەوپێشەوەبردنیکۆمەڵگاکەیان،
بۆکۆمەڵگایەکی دواکەوتوەوە لەکۆمەڵگایەکی بەرزبوونەوە توانستی بوونی هەروەها
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کۆمەڵگایەکی بەرەو بەخێرایی کە دادەبن ئەوە ئاستی لە کە بەشێوەیەک شارستان
داهێنەرونابەرکاربەرهەنگاوبنێن.هەروەهاچەندئابوریناسێکهەوڵیئەوەیانداکە
پرنسیپەکانیدەروناسیلەگەڵبیردۆزیگەشەیئابووریدابەیەکەوەببەستنەوەهەروەها
بەرزبوونەوەی کاریگەرێتی گۆشەی لە کە ئابووری گەشەی کە بینی ئەوەیان ئەوان
بەردەوامیداهاتیتاکلەپێشکەوتنیتەکنۆلۆژیادادەینرخێنن،کەوائەوەشلەگۆشەی
بوونیکەسیداهێنەردا))Creative personalityلێکدەدرێتەوە،بەمانایەکی
روونتربەهۆیگەشەیبەردەوامەوەکەخۆیلەخۆیدابریتییەلەبەرزبونەوەیداهات
وا ئەوەش و دێت بەسەردا پۆزەتیڤی گۆڕانی تاک بەرامبەرداسایکۆلۆژیەتی لە ئەوا
بێت، زۆر پێشکەوتنخوازەکان بیرۆکە خاوەن و داهێنەر کەسە ژمارەی کە دەکات
لە ئابووریبەبێروودانیگەشەیداهێنان لەبەرئەوەیئەوەسەلمێنراوەکەگەشەی
کەسایەتیداروونادات.هەروەهاگەشەپێدانیکۆمەاڵیەتیبەبێگەشەپێدانیکەسایەتی
بەردەوام هاتنەدیگەشەی بۆ بەوەبکەم ئاماژە دەمەوێ بارەیەوە لەم کە نایەتەدی.
دەبێمێشکودەستەکانلەبواروسێکتەرەجیاوازەکانیژیاندابەردەوامکاربکەن.

گەشـەیبـەردەواملەروانـگەیئابووریـەوە:
لێکۆڵینەوەتازەکانئەوەدەردەخەنکەگەشەیبەردەوامبریتییەلەکرداریبەردەوامی
پەرەسەندنیدەوڵەتلەدەوڵەتێکیالساییکەرەوەی)traditional(دواکەوتوەوەبۆ
دەوڵەتێکیتازەگەریپێشکەوتوویخاوەنداهاتیزۆر،بۆیەپێویستەئەمدەوڵەتانەی
کەهەوڵدەدەنبەرەوگەشەیبەردەوامهەنگاویجدیبنێندەبێهەوڵیبوونیپەیوەندی
تەواولەگەڵدەوڵەتانیپیشەسازیببەستن،واتالێرەدادەبێفۆکەسیتەواوبخەینە
سەرئەوەیکەپێویستەواڵتانبەرەوگەشەیبەردەوامهەنگاویکردەییوزانستی
بگرنەبەربۆئەوەیپێشکەوتنبەخۆیانەوەببیننوداهاتیزۆروسەرچاوەیجیاوازو
بەردەوامیوجێگیریهەبێت.کەواتەگەشەیبەردەوامکردارێکیبەردەوامەبۆگۆڕینی

لەدەوڵەتلەدواکەوتووییەوەبۆدەوڵەتێکیپێشکەوتوو.
:The drive to maturity-ئاراستەگرتنبەرەوپێگەیشتن

وردەوردەلەگەڵپێشکەوتنیدەوڵەت،دەوڵەتبەچەندقۆناخێکداتێپەڕدەبێت،کەلە
قۆناخەکۆتاییەکاندابریتییەلەپێگەشتنیئابووریئەوەشبەهۆیفراوانبوونیکەرتی
تایبەتوتازەگەریوقوڵبونەوەلێیوگەشانەوەیپیشەسازیئامێرەکانبەشێوەیەکی
تایبەتکەهاوکاتهەرلەمقۆناخەداپێشکەوتنیکۆمەڵگابەردەوامدەبێتتاگەیشتن
لە بەشداربوونیان بەشێوەی لەسەندیکاپیشەییەکاندا زۆر ئەکتیڤیتیەکی هەبوونی بە
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بەرهەم کە بەشێوەیەک تایبەت کەرتی پەرەسەندنی هەروەها گەشەسەندندا، بواری
خاوەن دەوڵەت دەبێ و بنێردرێت دەرەوە بۆ دەوڵەتەوە ناوەوەی لە داهێنانەکان و

ستراتیژیەتیئابووریبێت.
کەواتەلەوەیرابدووەوەدەرکەوتکەگەشەیبەردەوامبەقەدەرئەوەیکەپرسێکی
گەشەپێدانیژینگەییە،ئەوەندەشپرسێکیئەخالقیومرۆییـــە،کەلەبنچینەداپرسی

جێگیرکردنیبەالنسیئێستاوداهاتووە.

ســـەرچاوەکان:
 Grosskurth,J.&J.Rotmans.TheSceneModel:GettingGriponSustainable  .١
,٧,DevelopmentinPolicyMaking.Environment,DevelopmentandSustainability

 .١5١–2٠٠5,١٣5,١.no
 Grubb,M.InternationalEmissionsTradingUndertheKyotoProtocol:Core  .2

.١٤٠-١٤٦,2,١99٨ IssuesinImplementation.RECIEL
 Hajer, M. A. The Politics of Environmental Discourse: Ecological  .٣

 .١995,ModernizationandthePolicyProcess.Oxford:OxfordUniversityPress
 Hajer,M.A.`EcologicalModernizationasCulturalPolitics›,inLash,S.et  .٤
 .١99٦,al.Risk,EnvironmentandModernity:TowardsaNewEcology.London:Sage
 Hau, J.L. andB.R.Bakshi. Promise andProblems ofEmergyAnalysis.  .5

.225-2١5,2٠٠٤,)Special Issue(١٧٨ Ecological Modelling
 MorehouseW.ed.BuildingSustainableCommunities:ToolsandConcepts  .٦

.١99٧,forSelf-reliantEconomicChange.Charlbury:JonCarpenter
 Naess A. The Deep Ecology Movement: Some Philosophical Aspects.  .٧

.١٠,١–٣١9٨٦,PhilosophicalInquiry,III
 Pallmearts,M.,“InternationalEnvironmentalLawfromStockholmtoRio:  .٨

.)١992( ٣ .No,١ .BacktotheFuture?”RecielVol
 UnitedNationCommission onSustainableDevelopment “Indicators of ,  .9

 SustainableDevelopment
 .٣٠٠-٣٠٣.P,2٠٠١,FrameworkandMethodologies”,UnitedNation.NewYork  .١٠

١١. نحو  تێور نڤری لقچیە التنمیە – د. عادل حسین، مرجع سابق ص ٢٩٣.
١٢. محبوب الحق:  ستار الفقر-  خیارات امام العالم الپالپ-  ترجمە ڕحمد فۆاد بلبع - 

تقدیم د. إمساعیل ێبری عبد للە – الھیئە العامە للکتاب ٧٧,.١٩



رهم 16133
چوا

ی
ساڵ

په روه رده  و خوێندن

له  شاری كفری
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شاریکفریوەکیەکێکلەشارەدێرینەکانپڕەلەرازیمێژوویی،سەبارەت
بزماریەکانی دەقە بۆ دەبنەوە ناوەکەی کەس زۆر هەیە بۆچون گەلێک ناوەکەی بە
سەردەمیئەکەدیوبابلیوسۆمەریەکانلەوانەلەوسەردەمانەدابە)کیرۆیانکبرو(،
ووشەی عەرەبیدا زمانی لە ووتراوە، کشتوکاڵی گوندێکی بە بابلیەکاندا لەسەردەمی
بە)کفر، یان داپۆشیینیشتێک، کفرا( دەبەخشێتوەک)کفر، واتا گەلێک )کفر(
کفرنا(دژیئیمانهێنانبەخواوچەندینماناوواتایتر،لەزمانیسریانیداالدێبە
)کفر،کفرا(هاتووە،ئەمەولەسەردەمیعوسمانیەکاندائەمشوێنەبە)سالحیە(ناوی
هاتووەهەندێکئەمەبەشێواندندادەنێن،بەاڵملەسەردەمیحوکمەتیعێراقەوەناوی
)کفری(بەکارهاتووە)١(،سەبارەتبەمێژوویدورستبوونوژیانلەمشارەگەلێک
بۆچونیجوداهەیەزۆرێکدەیگەڕێننەوەبۆسەردەمیپێشزاینئەمشارەلەسەردەمە
جیاوازەکاندابەهۆکاریجۆربەجۆرتوشیکارەساتوگۆڕینیشوێنبووە،یەکەمین
جارشوێنیکفریلە)ئاسکیکفری(بووەبەتورکیبەوتایکفریکۆندێت)2(.
ئەمشارەلەروویهەڵکەوتەیجوگرافیوکارگێڕیەوەبەیەکێکلەشارە
گرنگەکانیکەرکوکوگەرمیاندادەنرێت،نزیکەی١٠٠کمدەکەوێتەباشوریرۆژهەاڵتی
کەرکەرکەوەلەسەرهێڵیپانی)٣٤،٤١(وهێڵیدرێژی)٤٤،5٧(و)2٣٠(مەترلە
ئاستیروویدەریاوەبەرزە،شوێنەکەیدەکەوێتەدامێنیلوتکەچیایباوەشاسوارەوە
)٣(،لەماوەکانیرابردوودائەمشارەبەیەکێکلەشارەگرنگەکانیسنورەکەدانراوە
لەمرووەییشەوەچەندینگەڕیدەوگەشتیاریبیانیپێیداگوزەریانکردووەویاداشتی
خۆیانلەسەرشارەکەنوسیوەلەوانە)نیپۆر(یگەشتیارلەساڵی١٧٦٦زبەشارەکەدا
شارە، ئەم هاتوەتە ز ١٨١٦ ساڵی لە گەشتیار ی بکنغهام( )جیمس بووە، تێپەڕ
)فرێزەر(یگەشتیاریشلەساڵی١٨٣٤زگوزەریبەکفریداکردووە،یەکلەوگەڕیدە
بەناوبانگانەیترهاتوەتەکفریولەسەرینوسیوە)کڵۆدیۆسریچ(یبەریتانیە)٤(،
کردویەتی ناوچەکەدا بە درێژ و دوور گەشتێکی پاش ریچ دا ١٨2٠ نیسانی 25 لە
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گەیشتوەتەکفریوبەشێکلەوگەشتەلەکتێبێکداوەرگێڕدراوەتەسەرزمانیکوردی
لەژێرناوی)گەشتنامەیریچبۆکوردستان(لەالیەنمحەمەدحەمەباقیەوەوەک
بە دەکات کفری باسی ئەوگەشتە زۆرشوێنی لە ریچ ئەوگەشتە، یەکەمی بەرگی
تایبەتلەروویشوێنەوارەوەبەاڵمباسیالیەنیپەروەردەیوخوێندنینەکردووەکە
دەکرێتئەمەوەکرەخنەیەکلەوگەشتەدالەبەرچاوبگیرێت،وەکدەرکەوێتنزیکەی
سێرۆژریچلەکفریداماوەتەوەبەاڵموەکووتمانسەرباریبوونیناوەندیئاینیو
خوێندنلەوشارەدائەوهیچیبۆتۆمارنەکردووینبەاڵملەسنورەکەوێنایزۆرشتی
تریکێشاوەولەگەشتەکەیداباسیکردووە)5(،لەروویکارگێڕیەوەئەمشارەلە
پاشدروستبوونیحوکمەتیعێراقلەساڵی١92١سەربەلیوایکەرکوکبووە،
لەسەرژمێریساڵی١95٧دائەمقەزایەلەمناحیانەپێکهاتووە)قەرەتەپە،پێباز
وشێروانە(بەاڵملەپاشئەوەیئەمشارەلەساڵی١9٧٦لەکەرکوکدابڕاوخرایە
سەردیالەلەمناحیانەپێکهاتبوو)قەرەتەپە،جەبارە،کۆکزوسەرقەاڵ()٦(،بەم
شێوەیەدەردەکەوێتئەمشارەلەدێرینەوەتائێستاشارێکیئاوەدانوگرنگیالیەنی

رۆشنبیریوخوێنەواریبوە.
شاریکفریلەرۆژگارێکدانزرگەوشوێنیزانستوزانیاریبووەلەکوردستان
لەزۆرجێگەوەسەردانیدەکرا،لەشارەکانیکوردستانەوە)مەالوفەقێ(بەکۆمەڵبۆ
خوێندنیئاینیرویانتێدەکرد،لەبەرەوپێشچوونیرەوتیخوێندنوخوێنەواریئەم
شارەداچەندینکەسایەتیرۆڵیانهەبووەلەوانەحاجیکاکئەحمەدیشێخ)١٧9٣ 
–١٨٨٨(ز)٧(،ئاشکرایەلەرابردووداجگەلەمزگەوتوتەکیەوخانەقاکانواتا
ناوەندەئاینیەکانهیچجێگەیەکیترنەبووەبۆرۆشنبیریخەڵکولەمناوەندانەوە
لەشاری رووەیشەوە لەم کردووە، بەخەڵک وخزمەتیان پێگەیشتون مەال و فەقێ
کفریچەندینمزگەوتوخانەقاهەبووەبۆپێگەیاندنیچەندینکەسیخوێنەواریئەو
سەردەمەنەکلەشارەکەبەڵکولەتەواویکوردستانەوەخەڵکیبۆئەمشارەهاتون
وەکلەسەرەوەئاماژەمانبۆکرد،لەمشارەداجێپەنجەولەبادنەچوونیچەندین
خوێندنی و پەروەردە یادەوەری لە مێژوو هەبێت، رۆڵیان توانیویانە کە هەیە کەس

شارەکەداهەڵیانبگرێتکەلەشوێنوکاتیخۆیداباسیانلێوەدەکەین)٨(. 
و روشدیە خوێندنی بە کردن دەست لەگەڵ ئاینیەکان ناوەندە لە جگە        
هاتنەکایەیخوێندنینوێلەسەردەمیعوسمانەیەکاندا)سەردەمیمەدحەتپاشدا(
١٨٦9–١٨٧2چوارقوتابخانەکرانەوە)قوتابخانەیروشدیەیمەدەنی،قوتابخانەی
روشدیەیسەربازی،قوتابخانەیئامادەیسەربازیوقوتابخانەیهونەروپیشەسازی(
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لەوقوتابخانانەدازمانیفەرمیخوێندنتورکیبووە،خوێندکارانیروشدیەیسەربازی
لەسەرزۆرشتراهێنانیاندەکردوەک)جوگرافیا،مێژوو،ژمێریاریوخەتوزمانی
بیانی(،لەساڵی١٨٦9یەکەمقوتابخانە)روشدیەیسەربازی(بنیادنراوە)9(،لەم
شارەیشداچەندینناوەندیخوێندنینوێکراونەتەوەئەمەیشرۆڵیگرنگیئەمشارە
لەسنوریگەرمیاندادەردەخاتلەسەرچاوەمێژوویەکانداباسلەرەوشیپەروەردە
زمانی بە ئەعالمدا قاموس لە و لەساڵنامەیعوسمانی ئەوەتا وخوێندندەکرێت،
تورکیئەمەرووندەکاتەوەیانلەساڵنامەینەزارەتیمەعاریفیعومومیە)ساڵنامەی
وازەرتیپەروەردە(لەساڵی١٣١٧ک/١9٠١زلەدووتوێی١٤9٦الپەڕەداکارەکانی
ئەموەزارەتەرووندەکاتەوەولەنزیکەی2٠الپەڕەیەکداباسیووالیەتیموسڵواتا
ئەو کە مەندەلی( دووشاری)خانەقین، هەر لە دەکاتجگە  کوردستان باشووری
کاتلەسەرووالیەتیبەغدابوونە،لەباسیشاریکفریداتیشکدەخاتەسەرالیەنی
بەهەمان بۆعێراق ئینگلیز هاتنی لەدوای لەوشارەدا)١٠(، پەروەردەوخوێندن
لەم ١92٠ ساڵی قوتابیانی گشتی تۆماری و هەبووە قوتابخانە شارەدا لەم شێوەیە

شارەداتائێستاماوەوهەڵگیراوە)١١(. 
لەپاشدروستبوونیحوکمەتیعێراقلەساڵی١92١زوپێکهێنانیوەزارەتی
مەعاریفبەهەمانشێوەکاروانیخوێندنوخوێنەواریلەرێگەیمزگەوتوناوەندە
ئاینیەکانلەگەڵخوێندنیفەرمیلەسەردەستیزۆرکەسبەرەوگەشانەوەچووەو
کردنە گەشە ئەم پێگەیاندووە، کفریدا لە کەسیان ناوەندەکانیخوێندەواریچەندین
تەنانەتوایکردووەکچانوژنانیشروولەقوتابخانەبکەنهەرچەندەزۆرترناوەندە
ئاینیەکانبۆرەگەزینێربووەبەاڵمبەکردنەوەیقوتابخانەفەرمیەکانلەمشارەیشدا
کەسێکی پاشایەتیدا سەردەمی لە  خوێندن، بەر چونە کوڕان بەشانی شان کچان
وەک)شێخمحەمەدخاڵێیکوڕیشێخرەزایتاڵەبانی(شاعیریەکەمینقائیمقامی
قوتابخانە ئەو هەوڵی بە بووە روناکبیر پیاوێکی کە مەلەکیدا دەمی لە شارە ئەم
کراوەتەوەوبەکردنەوەیشیخودیشێخمحەمەدزۆردڵخۆشبووە)١2(،ئەمشارە
بەشاریوەزیرانناسراوەئەمەیشگرنگیخەڵکەکەیبۆخوێندنوالیەنیرۆشنبیری
دەردەخاتتەنانەتلەرووینەتەوەییوبەرگریەوەخاوەنی)شۆڕشیبرایمخانیدەلۆ(
واتابۆسەردەمی تاساڵی١9٨١ز لەپاشحوکمەتیپاشایەتیەوە نبەشێوەیەک
کۆماریەکانوحوکمیبەعسیەکان)٣5(سیوپێنجقائیمقاملەمشارەکاریانکردووە
لە وەک لەوانەیش دیارە پەنجەیان جێ هەندێکیان پەروەردەدا بواری لە ئەمانە کە
سەرەوەووتمانشێخمحەمەدخاڵێلەساڵی١92١–١922زلەوشارەقائیمقام
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بووەوزۆربەیئەوقائیمقامانەیشلەماوەیحوکمیمەلەکیدابووەکە)2٣(بیستو
سێکەسبوونەدواینیانلەسەردەمیپاشایەتیدامحەمەدعەلیزوبێربووەلەساڵی

 .)١  )١٣95١–٨95٧

١-ناوەندەئاینیەکان:
کفریوەکزۆربەیشارەکانیتریکوردستانبەهۆیچەندینمزگەوتوتەکیەو
خانەقاوەبەشارێکیگرنگلەبواریپەروەردەوخوێندندادەژمێردێتلەوناوەندانەوە
چەندینمەالوفەقێورۆشنبیروشاعیروئەدیبوکاربەدەستپێگەیشتون،ئەم
شارەسەردەمانێککاروانسەرایرێگەیزۆرشاریکوردستانبووەبەهۆیەوەچەندین
کەسایەتیئاینیوکۆمەاڵیەتیوسیاسیپێیداتێپەڕبوونە،لەمشارەداپەیڕەوانی
هەردووتەریقەتی)قادری،نەقشەبەندی(هەنئەمەیشکاریگەریلەسەرپێکهاتەی
دانیشتوانیشارەکەیانبەسەردا ئاینیشەوە لەرووی تەنانەت دانیشتوانەکەیهەبووە
لەسەر و سونی دانیشتوانەکەی زۆربەی بڵێن دەتوانین شێوەیەک بە بووە، دابەش
تورکمانەکانیشارەکەکەسونیوشافیعی بوونی لەگەڵ ئیمامیشافیعین مەزهەبی
مەزهەبن،ئەودووتەریقەتەکاریگەریلەبواریناوەندەئاینیوپەروەردەیەکانیشداهەیە
بەشێوەیەکهەردوومزگەوتی)مدرسە–کرمانج،خانەقا(تایبەتبەهەریەکەلەو
تەریقەتانەنلەشارەکەدا)١٤(،سەرباریبونیتەکیەکەرۆڵیلەبواریخوێندەواری

شارەکەداهەبووەبەاڵمرەنگەلەچاوجێگەکانیتربەشێوەیەکیکەمتربێت.
حاجیکاکئەحمەدیشێخ)١٧9٣–١٨٨٨(زلەرێگەیکفریەوەبەرەوبەغداد
دەچێتەحەج،لەکاتیچونیبۆحەجفەرماندەکاتمزگەوتومەدرسەیەکلەوشارە
دورستبکرێتبۆوانەووتنەوەودەرسخوێندن،خەڵکیئەوشارەزۆررێزیانگرتوە
وچەندرۆژێکتێیداماوەتەوە،لەکاتیگەڕانەوەیدابینویەتیمزگەوتومەدرسەکە
پێکەوەتەواوبووەزۆردڵخۆشبووە،ئێستایشئەممزگەوتەلەشوێنیخۆیماوەو
فراوانترکراوە)١5(،ئەمناوەندەبەمزگەوتی)کرمانج–مەدرسە(بەناوبانگەولە
پێشدامەالحەسەنیقەرەداغیوانەیتێداووتوەتەوە)١٦(،هەرلەسەرەتایدروست
بوونیەوەبەردەوامشوێنیخوێندنوفێرکردنبووە)١٧(،ئەمناوەندەئاینیەکەکاک
ئەحمەدیشێخدورستیکردووەتایبەتبووەبەتەریقەتیقادریوبەزۆریدەروێش
والیەنگرانیئەوتەریقەتەروویانلێکردووەولەبواریخوێندنبۆشارەکەگرنگو

بایەخداربووە)١٨(.  
شێخزیائەدینعومەریکوڕیشێخعوسمانینەقشبەندی)١٨٤٠–١٨99( 
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ئەمکەسەیەتیەئاینیەرۆڵیلەخوێندەواریلەمشارەدابینووەئەویشئەوکاتەیلە
ساڵی١٨٨٨لەرێگەیکفریەوەحەجیماڵیخوادەکاتفەرماندەکات)خانەقایەک،
مەدرسەیەک(دروستبکرێتمەجیدپاشایکوڕیقادرپاشایبابانپارچەزەویەکی
پێدەبەخشێتبۆئەومەبەستە،بەمشێوەیەبەکۆمەکیخەڵکیشارەکەمزگەوتو
خانویەکبۆمەالدروستدەکرێت،شێخلەکاتیگەڕانەوەیلەحەجبینویەتیکەم
وکوڕیلەکارەکەداهەیەوواڵخەکەیژێرخۆیبۆفرۆشتووەتاوەکوخەرجیخانەقا
سەرپەرشتی کوڕی نیزامەدینی مزگەوتەکەدا لەم بکرێت، دابین پێ مەدرسەکەی و
کارەکانیکردووە،دواترمەالئەحمەدیخورماڵیهاتوەتەمزگەوتەکەبۆخزمەتکردن
بەدانیشتوانیشارەکە،پاشتریشحاجیمەالئیبراهیملەممزگەوتەداخزمەتیکردووە
وئەممزگەوتەلەالیخەڵکیشارەکەبەمزگەوتی)خانەقا(ناسراوە)١9(،بەدروست
کردنیئەممزگەوتەژنوژنخوازیلەنێواننیزامەدینیکوڕیشێخزیائەدینوموفتی
کفریئیسماعیلئەفەندی)پەیوەندینێوانشێخانینەقشەبەندیودانیشتوانیکفری(
و نەقشەبەندی تەریقەتی پەیڕەوانی بە تایبەتە مزگەوتە ئەم دەبێت)2٠(، تر پتەو
لەالیدانیشتوانیکفریبەمزگەوتی)منارەنەخشینە(ناسراوەتاکەمزگەوتیئەو

سەردەمەبووەکەمنارەیهەبێت)2١(. 
هەرلەمشارەدابەفەرمانیسوڵتانیعوسمانی)عەبدولحەمیدیدووەم(لەساڵی
١٣١2ک/١٨95زمزگەوتێکیگەورەدروستدەکرێتبە)مزگەوتیگەورە(بەناوبانگە،
لەممزگەوتەداهەریەکەلەموفتیمەالئیسماعیلومەالمستەفاومەالسەعیدسیوەیلی
تێیدادەبنەئیماموخەتیب،لەومزگەوتانەیسەرەوەدادەیانقوتابیوفەقێوانەیان
خوێندووەوپێگەیشتونوئەرکیانلەسەرشانیخەڵکیشارەکەبووەئەمەیشوای
کردووەپەیوەندیپتەولەنێوانیاندادروستببێت)22(،هەرهەمانساڵمزگەوتێکی
ترکەبەمزگەوتی)سەیدەکان(ناسراوەلەکفریدادروستدەکرێتلەالیەن)خەدیجە
خانیکچیعومەرئاغایگەورە(لەنزیکماڵیموحسنئاغا،ئەوژنەیمزگەوتەکەی
دروستکردووەلەساڵی١9٠2زدەمرێتوهەرلەناومزگەوتەکەدابەخاکدەسپێردرێت
)2٣(،بەپێیسەرچاوەیەکیبیانیکەلەنێوانسااڵنی١٨9٠–١٨95لەپاریسباڵو
کراوەتەوە،قەزایسەالحیەیانکفریلەیەکناحیەو١5٨گوندپێکدێـتژمارەی
دانیشتوانەکەی)١٤٠٠٠(کەسەکەناوەندیقەزاکەبریتیەلە)٦52٨(کەس)٦٤٤٨( 
کەسیموسڵمانیشیعەمەزهەبن،لەمشارەداچەندینبەرپرسودەزگایئیداریتێدایە
وەک)قائیمقام،قازی،موفتی...(،بەپێیسەرژمێریەکانکەلەمسەرچاوەدائاماژەی

بۆکراەوەلەمشارەدا)٦مزگەوت،٣تەکیە(هەیە)2٤(. 
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لەساڵی١٨9٤زقوتابخانەیئاینیسەالحیە)کفری(ژمارەیەکزانایتێدابووە
لەوانەئەبوبەکریسەالحی)25(،لەسااڵنیجەنگییەکەمیجیهانیدا)مزگەوتیحاجی
رەشید(لەالیەنحاجیرەشیدمەحمودەلەبیەوەدروستدەکرێترووبەرەکەینزیکەی
)١25٠(مەتردووجایە)2٦(،لەساڵی١9١9دالەشاریکفریدووحوجرەهەبووە
ئاینەوەخەریکی ناوەندە ئەو رێگەی لە و بەهەموویشەست)٦٠(فەقێیهەبووە
دەرسوکاروباریئاینیبوونە،ئەمجۆرەخوێندنەپێشینەکیمێژوویلەشارەکەدا
هەبووەکەوانەیئاینیتێداووتراوەتەوە،لەقوتابخانەئاینیەکانیکفریداژمارەیەک
زاناومەالیئاینیوانەیانووتوەتەوەلەوانە)شێخعەبدوڵاڵقەرەداغی،شێخعومەر
زیائەدین،مەالسەعیدموفتی،شێخئیسماعیلقەرەداغی،مەالسمایلیدەلۆ...(لەگەڵ
ئەمەیشدابەشێکلەمەالباشەکانیشارلەسلێمانیەوەهاتونلەوانە)مەالئەحمەد،
مەالئیسماعیل،حاجیسەیدئەحمەد...(مەالجەمیلرۆژبەیانی)١9١٣–2٠٠١(لە
دوایساڵی١92٤لەشاریکفریلەالیموفتیسەعیدئەفەندیخوێندویەتی)2٧(،
مستەفانەریمانلەبیرەوەریەکانیخۆیداباسلەوەدەکاتپێشئەوەیلەساڵی١9٣٠ 
بچێتەقوتابخانەیمیریلەالیمەالقورئانیخەتمکردووەالیهەردوومامۆستایان
مەال راغب مەال رەشید، حاجی مزگەوتی نوێژی پێش قادر شێخ دین محی )شێخ
ئاهەنگ دەکرد خەتم قورئانی منداڵ کاتێک سیەکاندا لە خوێندویەتی، ئیسماعیل(
دەگێڕدراوفەقیەکانبەڕێزبەرەوماڵیئەوکەسەیخەتمەیتەواوکردووەدەچونو
لەوێشیرینیدەخورا)2٨(،لەوحوجرانەیلەشارداباڵوبوونمندااڵنتێیدادەیان
خوێندبەرلەوەیبچنەقوتابخانەلەوێداقورئانیپیرۆزیانلەبەردەرکردلەپاشانداکە
قوتابخانەدەکرایەوەلەالیەنبەڕێوەبەریقوتابخانەوەئەومنداڵەدەخرایەپۆلیدووی
سەرەتایهەندێکلەومندااڵنەهەرنەدەچونەقوتابخانەودەستیانبەکارکردندەکرد،
لەبەناوبانگترینئەومەالیانەیلەحوجرەداوانەیانبەمندااڵندەوتەوە)مەالئیبراهیم(
بووەکە)سەیدهاشمسەیدئەحمەد(لەبیرەوەریەکانیخۆیداباسیلێوەدەکاتلە
پێشچوونەقوتابخانەیلەساڵی١9٤2زلەالیئەوقورئانیپیرۆزیخەتمکردووەو

قوتابیئەوبووە)29(. 
لەساڵی١9٤٠–١9٤١دایەکێکلەمەدرسەئاینیەکان)٤٠–5٠(قوتابی
هەبووەلەالیەن)مەالنەجمەدین(ەوەوانەیئاینیبەفەقێیەکاندەوترایەوەولەوێدا
وانەی مەال یارمەتی بە و کەم پارەیەکی بە بوونە قورئانخوێندن فێری زۆرکەس
بەمندااڵنداوەتەوە،لەپشویهاویندازۆربەیقوتابیانیقوتابخانەیفەرمیدەچونە
حوجرەکانبۆئەوەیباشترشارەزایزمانیعەرەبیببنوقورئانیپیرۆزیانباشتر
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سیوەیلی( موفتی مەال عەبدوڵاڵ، سەید )مەال مامۆستایان لە هەریەکە دەکرد لەبەر
و خوێندن شێوازی ئەم دەردەکەوێت گشتی بە گێڕاوە، رووە لەم پێشەنگیان رۆڵی
)٣٠(،لە هەبووە سنورەکەدا خوێندنی و پەروەردە بواری لە باشیان رۆڵی حوجرانە
سەرژمێریساڵی١9٤٧دائەوەتۆمارکراوەلەشاریکفریداکەلەدووگەڕەکپێک
هاتووەحەوتدەزگایئاینیبۆنێرویەکدەزگایئاینیبۆمێتۆمارکراوەئەویش
هەموویکەوتوەتەگەڕەکیسادەوە)٣١(،لەچلەکانیسەدەیرابردوودالەحوجرەی
ناومزگەوتیخانەقادالەشاریکفرینزیکەی)١٠–2٠(فەقێوانەیانخوێندووە،
رویان دەوربەریەوە گوندەکانی و کفری شاری لە هەبووە فەقێ گەورە مزگەوتی لە
تێکردووەبۆخوێندن،ئەوکەسانەیلەدەرەوەیشارەوەرویانلەکفریدەکردبۆ
خوێندنلەمزگەوتدادەخەوتنولەالیەندانیشتوانیشارەوەخواردنیانبۆدابیندەکرا
لەحوجرەکاندازمانیعەرەبیوقورئانوچەندکتێبێکیتریاندەخوێند،هەریەکە
لەمامۆستایانمەالمحەمەدلەمزگەوتیگەورەومەالئیبراهیملەمزگەوتیخانەقاو
مەالراغبومەالئەحمەدلەمزگەوتیسەیدەکاندابەکاروباریئاینەوەخەریکبوون
)٣2(،لەسەرژمێریساڵی١95٧داناویئەودامەزراوانەتۆمارکراونسەرفەرمانگەی
ئەوقافنولەمرووەلەوسەرژمێریەدابەمشێوەیەناوەندەئاینیەکانیشاریکفریسەر
بەلیوایکەرکوکتۆمارکراوە»یەکمزگەوتیگەورە)جامعواحد(،یەکمزگەوت
)مسجدواحد(،یەکتەکیە»لەمسەرژمێریەداکەمترلەوەیکەهەیەناویمزگەوتو
ناوەندەئاینەیکانیشارەکەتۆمارکراون)٣٣(،کەسایەتیەکیتریشاریکفریبەناوی
)حاجیفەتاحعەلی(ناسراوبەحاجیفەتاحیکۆسەلەوشارەسێمزگەوتیدروست
کردیەکەمیانلەساڵی١95٧لەگەڕەکیئیسماعیلبەگ،لەدوایساڵی١95٨وپاش
فراوانبوونیشارمزگەوتێکیتریدروستکردلەگەڕەکیئیماممحەمەدوهەروەها

مزگەوتێکیتریشیدروستکردلەگەڕەکیتازە)٣٤(.  
ئەوناوەندەئاینیانەیکفریکەناومانهێنانلەشارەکەزۆرجارکارینۆژەن
کردنەوەیوفراوانبویانبۆکراوەبەردەوامئەمکارکردنەلەخزمەتیالیەنیئاینیو
خوێندندابووە،لەکۆتاییساڵەکانی١9٦٠دائەممزگەوتانەلەکفریداهەیووەلەگەڵ

ناویئیماموخەتیبەکانیاندا:
١–مزگەوتیگەورە:ئەممامۆستایانەئیماموووتارخوێنیبوونە)سەیدموفتی،مەال

محەمەد،مەالجەمیلحاجیئیبراهیم.
2–مزگەوتیخانەقا:حاجیئیبراهیمئیمامیبووە.

٣–مزگەوتیسادە:هەریەکلەمامۆستایان)مەالراغب،مەالئەحمەدرووتە(ئیمامی
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بوونە.
عەبدولقادر( مەال دین، محی شێخ )مەال لە هەریەک رەشید: حاجی مزگەوتی – ٤

ئیمامیبوونە.
5–مزگەوتیحاجیسەیدئەحمەد:هەریەکلەمامۆستایان)مەالسەیدئەحمەد،
مەالئیبراهیم(بوونەتەئیمامتێیدا،هەمووئەومامۆستایانەیکەناومانبردنکۆچی

دوایانکردووە)٣5(.   
هەموومزگەوتوناوەندەئاینەکانلەشاریکفریدارۆڵیانلەبواریرۆشنبیری
لە یەکە هەر تر کاریگەر هەمویان لە بەاڵم هەبووە خوێندەواریدا باڵوکردنەوەی و
مزگەوتەکانی)خانەقا،مەدرسەوگەورە(بووەکەژمارەیەکیزۆرلەفەقێوقوتابیان
لەدەوریانکۆبووەنەتەوەوکاریگەرییانلەبواریرۆشنبیریوالیەنیخوێندەواریو
زانستیئاینداهەبووەودەردەکەوێتمزگەوتەکانرۆڵیبەرچاویانلەبواریپەروەردە
وپێگەیاندنیمندااڵنیشارەکەدابینوە)٣٦(،لێرەدادەکرێتئاماژەبەناویژمارەیەک
لەزاناومامۆستایئاینیبدەینلەشارەکەلەناوەندەئاینیەکانداخزمەتیانکردووەو

لەمێژوویخوێندنیئاینداجێپەنجەیاندیارە:
ناحیەی بە سەر گوندێکی لە  )١9٤١ – موفتی)١٨5٦ سەعید محەمەد ١–مەال
سیوەیلیقەزایچوارتالەدایکبووە،الیباوکیدەستیبەخوێندنیئاینیکردووەو
پاشانالیمەالعەبدولڕەحمانپێنجوێنیئیجازەیزانستیوەرگرتووە،پاشهاتنیبۆ
سنوریگەرمیانلەالیەنئەوقافیکەرکوکەوەبەموفتیلەشاریکفریدادەمەزرێت،
پاشماوەیەکمامۆستامەالمحەمەددەبێتبەئیمامووتاربێژلەمزگەوتیگەورەی
لە پشتوانی و نیشتمانیەکانیەوە هەڵویستە هۆی بە ئەفەندی موفتی کفری، شاری
شۆڕشیشێخمەحمودیحەفیدلەالیەنئنگلیزەوەلەکارەکەیدوردەخرێتەوە،ئەم
زانائاینیەلەهەردوورێکخراوی)ئازادیکوردستان،کۆمەڵەیدارکەر(ئەندامبووە
ورۆڵیلەورێکخراوانەداهەبووە،ئەمزانائاینیەزۆربەیتەمەنیبەوانەووتنەوەو
خوێندنوفتوادانونوسینیچەندینبەرهەمبەڕێکردووە،لەپاشخۆیژمارەیەک
کتێبودەستنوسیزۆریبەزمانەکانیعەرەبیوتورکیبەحێهێشتووەلەبوارە
جۆربەجۆرەکاندا،لەماوەیووتنەوەیوانەبەفەقێوقوتابیاندالەمزگەوتیحەمیدیە
لەشاریکفریژمارەیەککەسئیجازەیئاینیانوەرگرتووەیانلەخزمەتیداخوێندویانە
کەلەسەرووی١5کەسەوەنلەوانە»مەالجەمیلرۆژبەیانی،مەالمحەمەدیسەعید

زەند،مەالسەیدحەکیمیخانەقین...»)٣٧(.
2-مەالحەسەنیسۆفی)١9٠2–١9٦٦(لەشاریسەقزیرۆژهەاڵتیکوردستان
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لەدایکبووەلەپاشوەرگرتنیئیجازەیمەالیەتیماوەیەکلەشاریکفریمەالیەتی
کردووە،دەستینوسینیشیعریهەبووەونازناوی)نوحی(بووە.

ئیبراهیمیمەالئەحمەد،پێش ٣–مەالجەمیلی)١9١٠–١9٨٣(کوڕیحاجی
ئەممەالیەکەسێکی نوێژوووتارخوێنیمزگەوتیخانەقاوگەورەیشاریکفری،
نیشتمانپەروەربووەولەگۆڤاریگەالوێژ)١9٣9–١9٤9(دابابەتیباڵوکردووەتەوەو
دەستینوسینیشیعریشیهەبووەبەناوی)جیمۆبێناو(بەرهەمەکانیباڵوکردەوەتەوە

 .)٣٨(
  )١9٨٦ – ١9١٧( شاهۆ خدری پیر محەمەدی سەید عەبدوڵالی سەید مەال – ٤
مەالیەکیزاناوشارەزابووەبەزانستەشەرعیەکان،زۆرکاتبەوانەووتنەوەوەخەریک
بووەوبەردەوامفەقێیهەبووە،لەشاریکفریدامەالیەتیکردووەوهەرلەوشارەدا

توانیویەتیئیجازەیمەالیەتیببەخشێت.
و ئیمام و بووە مامۆستا کفریدا شاری لە سەمین ئەحمەد عەبدولقادر مەال – 5
ووتارخوێنیمزگەوتیخانەقابووە،لەپاشخزمەتێکیزۆرلەساڵی2٠٠٤زکۆچی

دوای)٣9(.
سەرباریئەومەالیانەیناومانبردنبەدەیانمامۆستایئاینیلەمشارەدالە

بواریخوێندنوپەروەردەداخزمەتیخەڵکیانکردووەجێدەستیاندیارە.

2-قوتابخانەمیریوتایبەتەکان:
برەودانبەبواریخوێندنلەچوارچێوەیووالیەتیموسڵودەوڵەتیعوسمانیدا
زیاترلەریفۆرمەکەیمەدحەتپاشایوالیداخۆینواندوکاریگەریباشیلەورووە
هەبووەچونکەپێشهاتنیئەوتارادەیەکقوتابخانەیەکیمۆدێرنلەهەرسێوالیەتی
)بەغدا،بەسرە،موسڵ(دانەبووە،بەپێیسەرچاوەکانلەساڵی١٨٨٠لەسالحیە
لە نۆزدەدا سەدەی کۆتایی لە کراوەتەوە، )ناوەندی( روشدیە قوتابخانەی )کفری(
ساڵی١٨٨٨زلەوالیەتیموسڵداحەوتقوتابخانەهەبووەکەیەکلەوانەلەکفریدا
بووەتائەوساڵەژمارەیگشتیقوتابیانلەهەموووالیەتەکەدابریتیبووەلە)٣١٨( 
قوتابی،لەسااڵنیپاشترداگرنگیدانیدەوڵەتیعوسمانیبەپەروەردەوخوێندن
زیادیکردووەبۆیەلەپاشتردالەوالیەتیموسڵنۆ)9(قوتابخانەیروشدیەوشانزە
)١٦(قوتابخانەیسەرەتاییکراوەتەوەکەیەکێکلەشارەکانیوالیەتیموسڵکفری
بووە،لەساڵنامەیوالیەتیموسڵدالەساڵی١٨92ژمارەیدانیشتوانیکفری)١١9٠( 

کەسبووەکەقوتابخانەیروشدیەیتێدابووە)٤٠(.
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بەپێیسەرچاوەیەکیترلەنێوانسااڵنی١٨9٠–١٨95داژمارەیدانیشتوانی
لەودووسەرچاوەدا بەاڵم بووە، تێدا بووەکەدووقوتابخانەی کفری)٦52٨(کەس
جیاوازیەکیزۆرلەژمارەیدانیشتواندابەدیدەکرێتپێدەچێتلەمرووەهەڵەیەک

هەبێت)٤١(.  
لەساڵنامەیوەزارەتیمەعاریفدالەساڵی١٣١٧ک/١9٠١زداهاتووەلە
)سالحیە(کفریقوتابخانەیروشدیەهەیەوئاماژەبەوەیشدراوەبیست)2٠(قوتابی
تێیدادەخوێننویەککارگوزاریهەیە،هەریەکەلە)محەمەدرەفعەتئەفەندی(بە
هاتووە، ناویان خۆشی خەت مامۆستای بە ئەفەندی( )مستەفا و بریکار مامۆستای
هەرلەوساڵنامەیەداناویقوتابخانەکانیووالیەتیموسڵتۆمارکراوەوبەمشێوەیە

قوتابخانەکانیکفریناویانهاتووە)٤2(:
خشتەیژمارە)١(

ژمارەیقوتابی مامۆستاکەی شوێنەکەی ناویقوتابخانە
١5 عەبدولجەبارئەفەندی گەڕەکیحکومەت مەالیوسف

5 قادرئەفەندی مزگەوتیگەورە ئیبراهیمئاغا
لەساڵنامەیوالیەتیموسڵیساڵی١9٠٧دائاماژەبەژمارەیقوتابخانەکانی
ئەوووالیەتەدراوەلەباسیقەزایسەالحیە)کفری(دائاماژەبەیەکروشدیەدراوە
لەگەڵناویمامۆستاییەکەمشێخمحەمەدئەفەندیومامۆستایدووەمشێخمحەمەد
ئەفەندیرەنگەئەمەهەڵەبێت،بەمشێوەیەدەردەکەوێترەوشیپەروەردەوخوێندن
لەسایەیدەوڵەتیعوسمانیدالەکوردستانبەگشتیوشاریکفریبەتایبەتیپشت
لەهەمووقوتابخانەکاندازمانی زانیاریەکانیشهەڵەوپێشوپاشن، گوێخراوەو
خوێندنتورکیبووەلەجیاتیزمانیدایکیدانیشتوانەکەی،لەساڵنامەیووالیەتی
موسڵیساڵی١٣٣٠ک/١9١١زدائاماژەبەژمارەیقوتابخانەکاندراوەلەقەزای
ئەوانەی ێەالحیەدایەکقوتابخانەیروشدیەودووقوتابخانەیمندااڵنهەیە)٤٣(،
لەمژمارەکەمەیقوتابخانەکاندافێردەکرانمنداڵیئەفەندیوفەرمانبەرانیحکومەت
بوونخەڵکیشبەچاوێکینزموسەرچاوەیفەسادسەیریقوتابخانەکانیاندەکرد،لە
نیوەیدووەمیسەدەینۆزدەداماوەیخوێندنلەقوتابخانەکانیدەوڵەتیعوسمانیدا
)مکتبێیپان(ماوەیچوارساڵوقوتابخانەیروشدیە)ناوەندی(سێساڵوئامادەی
چوارساڵبووە)٤٤(،بەدروستکردنیئەوقوتابخانانەلەالیەنعوسمانیەکانەوەلە
شاریکفریداژمارەیەکلەقوتابیانروویانتێکردووەلەوانە)عومەرنەزمی١٨9٣ 
بەغداوسەستەمبوڵوشتی بااڵچونەتە بۆخوێندنی –١9٧٨،قاسمسەروەت(
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نویانهێنایەشارەکە)٤5(،لەوسەردەمانەدالەکفریقوتابخانەیەکیسەرەتای)ێیپان
مکتبی(وقوتابخانەیەکیناوەندی)روشدیە(هەبووەولەهەردووقوتابخانەکەدانزیکەی
١5٠قوتابیدرێژەیانبەخوێندنداوەوەکلەسەرەوەئاماژەیبۆکراهەندێکلە
دەرچوانیروشدیەلەشارەکەلەبەغداوئەستەمبوڵخوێندنیبەرزتریانتەواوکردووە
ولەشارەکەداخزمەتیانکردووە،ئەمقوتابخانانەلەماوەیجەنگیجیهانییەکەمدا

داخراون)٤٦(. 
بەرپابوونیجەنگییەکەمیجیهانیکاریگەریلەسەرکەمبوونەوەیقوتابیانلە
شارەکەهەبووە،بەپێیراپۆرتیکارگێڕیدەڤەریکەرکوکلەساڵی١9١9بەمشێوەیە
باسیرەوشیپەروەردەلەشاریکفریدەکات»لەکفرییەکمەکتەبیسەرەتای
قوتابخانە هەیە، مندااڵن خوێندنی حوجرەی دوو و موڵکی روشدیەی مەکتەبێکی و
سەرەتایەکە)٣٠–٤٠(قوتابیهەبووە»،پاشئەوەیلەالیەنئینگلیزەکانەوەئاوڕ
لەپەروەردەوخوێندندرایەوەبەپێیئەمخشتەیەژمارەیقوتابیانومامۆستایانی

خوێندنیحوکمیلەساڵی١9١9لەوشارەروندەکاتەوە)٤٧(:
خشتەیژمارە)2(

ژ.مامۆستا ژ.قوتابی مانگەکان
٣                   2٠ کانونیدووەم
٣     2٤   شوبات
٣     25   ئازار
-    -  حوزەیران
-    -   تەموز
٣     5٠   ئاب
٣     5٠   ئەیلول
٣     5١  ت.یەکەم
٤     ٧٤  ت.دووەم
٤     ٦٧  ک.یەکەم

 ٣      ٤2 تێکڕا

وەکدەردەکەوێتژمارەیمامۆستایانوقوتابیانلەوشارەداکەمەلەچاو
قوتابخانەی کفریدا لە روو خراوەتە ئەوەیش ئەمخشتەیەدا لەگەڵ دانیشتوانەکەیدا،
جولەکەهەبووەزۆرترلەوەرزیهاوینداخوێندویانەکەتێکڕاسیوسێ)٣٣(قوتابی
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ویەک)١(مامۆستاناویتۆمارکراوە،سەرباریکەمیژمارەیمامۆستاوقوتابیبەاڵم
لەمرووەسەرچاوەیەک لەالیەندەسەاڵتەوەپشتگوێخراوە دۆخیقوتابخانەکان
بەمشێوەیەوینایقوتابخانەکاندەکێشێت»قوتابخانەکەیکفریبارودۆخێکیخراپی
هەبووبەدەستدەسەاڵتەوەلەکەمیمێزوکەرەستەوئامێرەکانیقوتابخانەکە»،
بەهاتنیبەڕێوەبەرینوێبۆقوتابخانەیسەرەتاییپەرەپێدانیبەشێوەیەکیبەرچاو
کراوە، تێکەڵ جولەکەکەکان قوتابخانەی لەگەڵ و کردووە زیادی قوتابیان ژمارەی
گشتی تۆماری کۆنترین پێی بە )٤٨( گەورە، بینایەکی چوتە تێکەڵەکە قوتابخانە
)قیدعام(لەقوتابخانەکانیکفری)قوتابخانەیباوەشاسواریبنەڕەتی(کەتۆماری
گشتیژمارە١/١یەکەمقوتابیناویتۆمارکراوە)عومەرحەمەد(ەوباوکیمردووە
بە لەر، گەڕەکیسەید لە ناوی)خورشید( بە کراوە تۆمار بەخێوکەرەکەی ناوی و
لەدایک رەگەز)تورکمان(وموسڵمانبووەلەسەرمەزهەبیحەنەفی،ئەمقوتابیە
بوویساڵی١9١2زبووەلەئەیلولی١9١9چوتەئەوقوتابخانەیەولەساڵیخوێنی
لەشاریکەرکوک ناوەندی وچوتە قوتابخانەیەجیابوەتەوە لەو )١929–١92٨(
جگەلەنمرەیساڵیخوێندنیکۆتایهیچنمرەیەکلەوپەڕیەداتۆمارنەکراوە،هەربە
دوایئەمقوتابیەداناویقوتابیەکیترتۆمارکراوەناویخۆیروننیەبەاڵمناوی
باوکی)موبارکئەفەندی(یەلەگەڕەکیئیسماعیلبەگوکۆچیدوایکردووەئەم
قوتابیەلەالیکەسێکیتربووەبەناوی)رەفیقئەفەندی(ژیاوەولەسەرئاینی
ئیسالمولەرەگەزی)تورکمان(بووە،ئەمقوتابیەلەدایکبوویساڵی١9١٤یەلە
١92٠/١٠/١چوەتەئەوقوتابخانەیە،لە١٠یئەیلولی١929لەوقوتابخانەگوزارەتەوە
ولەسەرپەڕەکەیتەنهانمرەیکۆتاییتۆمارکراوەکەراسببووە،لەهەمانتۆماردا
بە  کراوە تۆمار بەگ( محەمەد مەحمود )جمال قوتابی ناوی دا ١9 پەڕەی لە و
رەگەزعەرەب،باوکیفەرمانبەربووەلەشاریکەرکوکەوەهاتوەتەئەوقوتابخانەیە،
لەدایکبوویساڵی١9١٤یەلەحوزەیرانی١925لەپۆلیسێیەملەوقوتابخانەیە
وەرگیراوەولەساڵی١92٧بەبێتۆمارکردنینمرەکانیگوازراوەتەبۆقوتابخانەیەکی
خانەقین،دواینقوتابیلەتۆماریژمارەیەکدابەریزبەندیتۆمارەکە)١٤٤(بەناوی
)ێالحخچوری(باوکیعەتاربووەلەوشارە،لەرەگەزیعەرەبوجولەکە)یەهودی(
بووە،ئەمقوتابیەلەدایکبوویساڵی١92٠لەقوتابخانەیتەوراتەوەهاتوەتەئەم

قوتابخانەیەلەساڵی١92٧،ساڵێکپاشتروازیهێناوە)٤9(. 
لەسەردەمیدەسەاڵتیئینگلیزدالەساڵی١92٠قوتابخانەیەکیسەرەتایکرایەوە
ناسرابوو، ئینگلیزیەکە قوتابخانە بە االولی(الیخەڵکی االبتدائیە )المدرسە بەناوی
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ناویئەمقوتابخانەیەتاحەفتاکانیشهەربە)االولی(مایەوەودواترگۆڕابۆ)الخلود(
وئێستایش)باوەشاسور(ە،)5٠(لەسەردەمیپاشایەتیوپێکهێنانییەکەمکابینەی
حکومەتیکاتی)١92٠/١٠/25–١92١/٨/2٣(دالەمکابینەیەدا)محەمەدمەهدی
بەحرولعلوم(کرایەوەزیریمەعاریفبەرەگەزعەرەبیشیعیوخەڵکیکەربەالبووە،
جگەلەمەیشناوی)عیزەتپاشاکەرکوکی(هاتووەماوەیەکوەزیریمەعاریفبووەو
بۆخۆیلەپۆستیوەزارەتینافیعەدانراوە)5١(،بەمەیشگرنگیدانیدەسەاڵتبۆ
خوێندندەردەخات،لەساڵیخوێندنی)١92١–١922(دالەالیەن)شێخمحەمەد
خاڵسیکوڕیشێخرەزایتاڵەبانیەوە(لەپاشنەمانیدەساڵتیراستەوخۆیئینگلیز
قوتابخانەی داوە فەرمانی ئەمکەسایەتیە دادەنرێت، ئەوشارە قائیماقمی یەکەم بە
کفریبکرێتەوەولەورۆیشەوەشیعرێکیبۆهۆنیەوەتەوەتاماوەیەکئەوشیعرەلەسەر
دیوایقوتابخانەکەمابوو)52(،لەوزانیاریانەیسەرەوەدادەردەکەوێتلەقوتابخانەی
زنجیرەی پێی بە خوێندویانە فوتابیان لە زۆر ژمارەیەکی سەرەتایدا یەکەمی کفری
تۆماریگشتیئەوقوتابخانەیەکەتائێستاماوەگەیشتوەتە١٤٤تێداقوتابیانیکورد
وعەرەبوتورکمانخوێندویانەلەروویئاینیەوەسەربەئاینیئیسالموجولەکە
بوونە،دەردەکەوێتلەکاتیئینگلیزداقوتابخانەلەشارەکەهەبووەودوایدروست
بوونیحکومەتیپاشایەتیلەعێراقپەروەردەوخوێندنلەمشارەداگەشەیکردووە.
دکتۆرموکەڕەمتاڵەبانیوەکخۆیباسیدەکاتلەسەرەتایسیەکانداچوتە
لەتەمەنیحەوتساڵیداوەردەگیراوساڵێک ئەودەمانەمنداڵ قوتابخانەیکفری،
پۆلی چوتە ١9٣١ ساڵی لە تاڵەبانی بەاڵم قوتابخانە دەچووە یەدەک وەک پێشتر
یەکەمیسەرەتایلەقوتابخانەیکفریسەرەتایلەنێوانئەوشارەوگوندیزەرداودابە
پێهاتوچۆیکردووە،لەکفریداتەنهائەوقوتابخانەیهەبووەلەسەردەمیداگیرکاری
ئینگلیزدالەوشارەوەکیەکەمینقوتابخانەدروستکراوە،بەڕێوبەریساڵیسیەکانی
قوتابخانەییەکەمیکفریناوی)رەشیدعەکیفهورمزی(بەئەسڵکوردبووەبەاڵم
خۆیانکردوەتەتورکمان)5٣(،مستەفانەریمانلەبیرەوەریەکانیخۆیدائەوەمانبۆ
تۆماردەکاتلەساڵی١9٣١لەکفریچوتەقوتابخانەوژمارەیەکقوتابیلەگەڵیدا
بوونەناوینزیکەی١2قوتابیدەهێنێتلەوانە)حسێنحاجیسەمین،سابیریحاجی
فەتحوڵاڵسەڵتەزەرد،موکەڕەمتاڵەبانی...(،لەپۆلیپێنجەمدالەشوێنەکانیترەوە
قوتابیبۆکفریهاتونبەتایبەتلەقەرەتەپەوکەالرەوە،لەساڵیخوێندنی١9٣٦ 
–١9٣٧دابەڕێوەبەریقوتابخانەکەگۆڕاوەوکەسێکیتربەناوی)سەعیدبەسیم(
بوەتەبەڕێوەبەر،سەرباریئەمەیشمستەفانەریمانناویژمارەیەکمامۆستایقۆناغی
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سەرەتایلەبیرماوەلەوانە)خلوسیبەگ،نامیقئەفەندیکەرکوکی،جەاللئەحمەد
کەرکوکی...(سەرجەمیمامۆستاکانتورکمانبوونوهەندێکیشیانتورکچێتیانئەکرد،
بەزۆرقوتابیانناچاردەکردکتێبیبیریتۆرانیەتبخوێننبەمهۆیەیشەوەکێشەلە
نێوانبەشێکلەمامۆستایانوقوتابیاندارویداوەئەمەیشبوەتەهۆیوازهێنانیهەندێک

قوتابیلەقوتابخانەلەوانە)نوریکارێزی()5٤(. 
)قوتابخانەی ئێستا کە یەکەمدا کفری قۆتابخانەی گشتی١/2 تۆماری لە       
باوەشاسواریبنەڕەتیە(لەزنجیرەی)٤9٨-59٧(تۆماریناوی99قوتابیکردووە
زنجیرە ناویقوتابی)نەجمەدینمحەمەدخەسرەو(دەستپێدەکاتوقوتابی بە
)5٨٧(ناوەکەیرونەبەناوی)نەجیبعارف(کۆتایدێت،لەمتۆمارەداژمارەیەکی
زۆرناویقوتابییەهودیبەرچاودەکەوێتلەوانە)ئیبراهیمداود(لەپەڕەیتۆماریئەم
قوتابیەدائەمزانیاریانەتۆمارکراوە»ئیبراهیمداودباوکیعەتاربووەلەشاریکفریدا
لەگەڕەکیسەیدەکاندانیشتووەولەنەتەوەکەیدانوسراوەعەرەب،لەخشتەیئایندا
نوسراوەیەهودی،ئەمقوتابیەلەساڵی١929لەدایکبووەلە١٠یئەیلولی١9٣٤ 
چوتەئەوقوتابخانەیەولە١9٤١/١٠/١دەرچووەوچوەتەناوەندیلەکەرکوک،وەک
دەردەکەوێتلەچواروانەداتاقیکردنەوەیکردووەونمرەکانیتۆمارکراوەئەوانیش
بریتینلەزمانیعەرەبیوکۆمەاڵیەتیوژمێریاریوپێوانەوئەشیاوتەندروستی
لەتاقیکردنەوەکەدادەرچووە»لەپەڕەیقوتابیەکدالەساڵی١9٣٤هاتوەتەئەو
قوتابخانەیەوێنەیهەبووەکەپێشتروێنەیقوتابیلەتۆمارەکەدابەدیناکرێت)55(،
ناوی دا )١9٤٦ – ١9٤5( خوێندنی ساڵی لە سەرچاوەیەک زانیاریەکانی پێی بە
نزیکەیپەنجاوچوار)5٤(قوتابیجولەکە)یەهودی(لەقوتابخانەیکفرییەکەمدا
تۆمارکردووە،ئەمەبەهەڵەتۆمارکراوەزۆرێکلەقوتابیانییەهودیلەساڵی١9٣5 
ئیبراهیمداود،یوسفشالوم لەوانەیش)داودیەهود، ەوەلەوقوتابخانەخوێندویانە
شوعا...(ئەوقوتابیانەلەساڵی١9٤٨بەدواوەکۆچیانکردووەبۆئیسرائیل،بۆنمونە
قوتابیئیبراهیمداودلەمسەرچاوەیەداوەکزانیاریەکانیسەرەوەیەبەاڵمنوسراوەلە
ساڵی١9٣5چوەتەقوتابخانەیکفریئەمەهەڵەیەولەساڵی١9٣٤لەوقوتابخانەیە

وەرگیراوە)5٦(.  
کفریدا لە کچان قوتابخانەی یەکەم دا )١9٣٤ لەساڵیخوێندنی)١9٣٣–      
ئەم بۆ کەرکوکەوە لە بوو ژن مامۆستایەکی  )ئەماستیک( مامۆستا دەکرێتەوە،
قوتابخانەیەگوازراوەتەوە،لەمقوتابخانەیەدا)١٠–١5(قوتابیکچدەیانخوێند،بەاڵم
بەهۆیرەفتاریناشرینیگەنجێکیشارەوەئەومامۆستایەگەڕایەوەبۆکەرکوکئەو
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ساڵەدەواملەقوتابخانەیکچانداراگیراوە،لەسااڵنیپاشتردامامۆستا)پاکیزە(کرایە
ئەفەندی( عوسمان خانووی)حەکیم لە قوتابخانەکە و قوتابخانەیە ئەم بەڕێوەبەری
دابووە،لەکاتیدەستکردنبەقوتابخانەینوێلەعێراقدالەالیەنمامۆستایانی
تیایاندا فێربوون و دینە بە دژ قوتابخانانە ئەم کاری کە درا ئەوە فتوای ئاینیەوە
لەبواریخوێندندا حەرامەئەمەیشکاریگەریلەسەربەشداربوونیکەمیدانیشتوان
زۆربەیزۆریکچانی هەبووە، پۆلی قوتابخانەیکچانیکفریچوار هەبووە)5٧(،
قەزاکەدوایتەواوکردنیپۆلیچوارەمیسەرەتایوازیانلەخوێندندەهێنا،یەکەم
خوێندکاریکچلەکفریکەچوەتەقوتابخانەیسەرەتایخاتوو)کریمانعەبدولمەجید
بوبێت شارەکە خەڵکی کە قوتابخانە بەڕێوەبەری ژنە یەکەم هەروەها بووە، نەجم(
ناوی)حەسیبەجەمیلوەنداوی(بووەئەمەیشگرنگیزیاتریخەڵکیبۆخوێندنلەو
دەمانەدادەردەخاتکەکچانیشتوانیویانەبخوێنن)5٨(،جگەلەقوتابخانەیتایبەت
بەکچانلەقوتابخانەیکوڕانیشداکچانلەوشارەخوێندویانە،لەساڵی١9٣٦دالە
پۆلیچوارەمدالەگەڵقوتابیانیکوڕدادووکچلەقوتابخانەیکفریخوێندویانەهەردوو
کیانناویانسوعادبووەکەیەکێکیانکچیمامۆستا)بەهجەتفەتاحوەنداوی(بووە
وئەویتریشیانکچی)مەالعەزیزراغب(،هۆکاریهاتنیکچانیشبۆئەمقوتابخانەیە
بۆئەودەگەڕێتەوەکەلەوقوتابخانەیەدازیاتربایەخبەخوێندنئەدرابەمەیششاری
کفریتوانیویەتیلەشارەسەرەتاکانبێتلەبایەخدانبەخوێندنیتایبەتبەکچان
)59(،لەقوتابخانەیکفریکچانداژمارەیەکقوتابیکچیجولەکەخوێندویانەکە
دەکرێتلێرەدائاماژەیانبۆبکەینکەناویانلەخوێندنیشارەکەداهاتووە)٦٠(:

       
خشتەیژمارە)٣(

ژناویقوتابیچونیبۆقوتابخانە
١9٤٦/9/2٣ ١سوهامرەحمی
١9٤٦/9/2٣ 2رابیعەدانیال
١9٤٦/9/2٤ ٣راحیلروفائیل
١9٤٦/9/2٤ ٤ئەمیرەئەلیاهو
١9٤٧/9/١5 5نەجیبەئیسحاق
١9٤٧/9/١5 ٦ئەدیبەدائول

نازمئیبراهیمئێستالەکفریمامۆستایخانەنشینە،لەساڵی١9٣٦چوەتە
قوتابخانەی)مدرسەکفریاالبتدائیەاالمیریە(وخوێندویەتی»لەوقوتابخانەدازۆربەی
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قوتابیەکانخەڵکیشارەکەبوونەوقوتابیشهەبووەلەکنگربانوکارێزەوەبەپێی
دەهاتنبۆئەوقوتابخانەیە،بەڕێوەبەریقوتابخانەکەیان)رەشیدعاکیف(بووەلەگەڵ
ناویهەندێکمامۆستالەوانە)مستەفافەنی،کەمالمەالبادر(،لەوقوتابخانەیەکورد
وعەرەبوتورکماندەیانخوێندکەزۆربەیتورکمانبوون»،پەرتوکیخوێندنبە
زمانیعەرەبیبووەبەاڵملەکاتیخوێندنوشیکردنەوەیبابەتەکاندابەهەرسێزمان
شیدەکرایەوە،لەپۆلەکەینازمئیبراهیمداقوتابیجولەکەیشلەگەڵیانخوێندویەتی،
پاشتەواوکردنیخوێندنیپۆلیشەشەمزۆرێکلەقوتابیانوازیاندەهێناوهەندێک
دەچونەقۆناغیتربەشێوەیەکقوتابینازمئیبراهیمناویپێشکەشبە)دارالمعلمین
ریفی(کردووەلەبەعقوبەلەساڵی١9٤٤زلەوێخوێندویەتی)٦١(،لەودەمانەدازۆر
مامۆستاهەبووەقوتابیانیلەسەرکوردایەتیپەروەردەکردووەوفێریهۆنراوەیکوردی
کردون،یەکەمجارکەقوتابیبەهۆنراوەیکوردیئاشنابکرێتمامۆستا)خورشید
داودی(بووەقوتابیانیفێری)ئەیتۆپەکەفتبۆڵەکە...(یشاعیربێکەسکردووە
لە لەودەمانەدا هاتووە)٦2(،هەر لەالیەنحوکمەتەوەتوشیکێشە بەوهۆیەوە و
قوتابخانەکاندابابەتیمۆسیقاووەرزشهەبووەوپۆلەکانیپێنجوشەشەمدیدەوان
تایبەت بە کفری دووجاردەچونەدەرەوی یەک قوتابیانە ئەو لەساڵێکدا و بوەنە
دەچوونبۆکەرکوکودووزوخانەقین،مامۆستامستەفانەریمانلەبیرەوەریەکانیدا
تاقیکردنەوەی بۆ کارەباخۆمان گڵۆپی لەبەر لەساڵی١9٣٧ دەکات» لەوە باس
بەکەلۆریئامادەکردوپێشمانگێکیشمامۆستا)مەجیدنەجم(وێنەیەکیقوتابیەکانی
کرد»،حوزەیرانیئەوساڵەقوتابیانیکفریتاقیکردنەوەیبەکەلۆریانلەشارەکەی
خۆیانئەنجامداوبەڕێوەبەرێکیانبۆهاتووەبەناوی)مومەیز(،لەوساڵەبەدواوە

قوتابیانلەکفریداتاقیکردنەوەیبەکەلوریانکردووە)٦٣(. 
لەساڵی١9٣٨قوتابخانەیەکیترکرایەوەبەناوی)المدرسەاالبتدائیەالپانیە(
خانەقا، مزگەوتی بەرامبەر بووە رێژی( )مستەفا ماڵی لە بووە پۆل چوار سەرەتا
لەسەردەمیکۆماریداناوەکەیگۆڕابۆ)االتحاد(پاشتریشچەندناوێکیتریهەبووە
کفری لە رابردوودا بیستەمی سەدەی چلەکانی و سی لە المکارم(، )سیروان، وەک
ناوەندینەبووەبۆئەومەبەستەقوتابیانپاشتەواوکردنیقۆناغیسەرەتایرویان
لەشارەکانیتردەکردبەتایبەتکەرکوکوبەعقوبەوبەغدابۆچونیانبۆقوناغی
ناوەندییان)الدارالمعلمین()٦٤(،لەساڵی١9٤9قوتابخانەیەکیناوەندیکرایەوە،
بۆبنیادنانیئەمقوتابخانەیەدەوڵەمەندەکانیشاربڕی٣5٠٠دیناریانبەخشیوجگە
لەوەیشلەودەمانەدالەبەرامبەربڕێکپارەیرەمزیهەندێکمەالوانەیانبەمندااڵن
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داوەتەوە)٦5(.
لەسەرژمێریساڵی١9٤٧دابەمشێوەیەرەوشیپەروەردەوخوێندنلەشاری
کفریروندەکاتەوەلەدووگەڕەکیئەوشارەدابەاڵمهەڵەلەتۆمارکردنیژمارەکاندا

هەیە)٦٦(:
خشتەیژمارە)٤(

ژمارەیقوتابخانە نەخوێنەوار خوێنەوار ژمارەیدانیشتوان گەڕەک
مێ نێر مێ نێر مێ نێر مێ نێر 

- - ١١٨5  ٧٠٣  59  ٣٧٦  ١٤٦٨  ١٣١2 ئیسماعیلبەگ
- 2  ٨٣١  ٤9٠  5٧  ٣١٦  ١٠٠١  9٠٠ سادە

لەکفریپاشکردنەوەیقوتابخانەیناوەندیکەرتیپەروەردەگەشەکردنیبە
خۆیەوەبینیوژمارەیەکیزۆرترلەقوتابیانروویانلەقوتابخانەکانکرد،واتابە
بوونیناوەندیلەشارەکەقوتابیاندەیانتوانیلەوشارەبخوێندنودرێژەبەخوێندن
لە وازیان قۆناغەوە ئەم نەبونی هۆی بە دەوربەری و کفری لە قوتابی کەمتر بدەن
خوێندندەهێنابەشێوەیەکنەکلەشاریکفریبەڵکولەشوێنەکانیدەورەبەریشەوە
تا رەوشە ئەم تایبەت بە خوێندن بۆ کردووە کفری ناوەندی لە روویان قوتابیان
ناوەڕاستیحەفتاکانیشدرێژەیهەبووەوپاشترلەشوێنەکانیترناوەندیکراوەتەوە
وکاریگەریلەسەرئەمناوەندەیشهەبووە،قوتابیانیناوەندیلەکفریلەسەرەتای
پەنجاندابۆساڵیخوێندنی)١9٤9–١95٠(داتەنهابریتیبوونەلە)2٦(قوتابی
ناوەندیولەساڵیخوێندنی)١95٠–١95١(تەنهابریتیبوونەلە)٦٤(خوێندکار

.)٦٧(
ناوەندیکفریشوێنەکەیلەبەرامبەربانکیکۆنیشارەکەدابووە،بەڕێوەبەرەکەی
)عەبدولحەمیدبەکر(لەگەڵژمارەیەکمامۆستاکەوانەیاندەتەوەلەوانەمامۆستایان
شەفیق موەفەق ئاین، مامۆستای محەمەد مەال بیرکاری، مامۆستای باقی )ساقی
تەواو ناوەندی قوتابی هەبووە سێیەم پۆلی تا ناوەندیەدا لەو ئنگلیزی( مامۆستای
دەکرددەچووەکەرکوک،جگەلەقوتابیشارەکەلەگوندەکانیدەوروبەربەتایبەت
بە خوێندن دەکرد، ناوەندەیکە لە رویان قوتابی ەوە کنگربان( کارێز، )کەالر، لە
لەوانەیش دەکرد تەواو خوێندنیان کچان لە بەشێک کفری لە بووە، عەرەبی زمانی
مامۆستایان)موعەزەزخدر،حربیەعەبدوڵاڵئاغا(لەپاشتەواوکردنیپەیمانگالە
بەغدالەشارەکەدابونەتەمامۆستا)٦٨(،لەساڵی١95٠پۆلیسێیەمیناوەندیلە
ئەو قەزاکە لە9٠%یخەڵکی ووتەیسەرچاوەیەک بە و کراوەتەوە کفری ناوەندی
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دەمەنەخوێنەواربوونەوحکومەتلەمرووەهەوڵەکانیبەرچاونەبوەبۆچارەسەری
مامۆستایامەی لەو جگە بووە بەکر( )عەبدولحەمید بەڕێوەبەر دەمە ئەو دۆخەکە،
ناویانبرامامۆستایانیتریشوانەیانوتوەتەوەومندااڵنیانپەروەردەکردووەلەوانە
مامۆستایان)تەهاسەرح،نەجیبعەبدولنور،نەجمەدینمحەمەدوەنداوی...(،یەکەم
کچکەهاتەقوتابخانەیناوەندیلەکفریولەگەڵکوڕانخوێندویەتیناوی)سوعاد

بەهجەتفەتاحوەنداوی(بووەپاشتربوەتەدکتۆرەولەبەغداددانیشتووە)٦9(. 
لەکتێبیعێراقیباکورداسەبارەتبەژمارەیقوتابخانەکانیشاریکفری
لەساڵی١955زئاماژەبەوەکراوەلەقەزاکەدائەمقوتابخانانەهەبوونە)قوتابخانەی
دواناوەندی قوتابخانەی کچان، کفری قوتابخانەی کفری، دووەمیسەرەتای و یەکەم
)پانویە(کفریکوڕان(واتالەساڵی١955قوتابیانیشارلەدواناوەندیئەوشارە
خوێندەیانە)٧٠(،هەرچەندەبۆتەواوکردنیقۆناغیئامادەییپێشترقوتابیانرویان
لەشوێنەکانیتربەتایبەتکەرکوکوبەعقوبەدەکرد،لەپاشترداژمارەیکوردلە
شارەکەدازۆربووئەمەیشکاریگەرییلەسەرخوێندنبەکوردیهەبووەبەتایبەت
مامۆستایان لە هەریەکە ،)٧١( قەزاکەوە چواردەوری گوندەکانی لە قوتابی هاتنی
)عەبدولحەمیدبەکر،محەمەدحەوێز،موەفەقشەفیق...(بەڕێوەبەریئامادەیکفری
بوونەلەگەڵناویمامۆستایانیئامادەیکەبریتییبوونلە)ساقیباقی،تەهاسەراج،
عەبدولکەریم کەریم، ئیبراهیم فەتاح، عومەر دۆغمەجی، تاهر فەتاح ئەحمەد، وەهبی
عەبدولقادر،ئیحسانقاسم،ێبحیکەمال،عەبدولعەزیم،جەمیلعەمادی،شکورعەقراوی،
سامیشاکرعێراقی،نەجیبئەحمەد...(وەکدەرکەوێت)عەبدولحەمیدبەکر(بەیەکەم
بەڕێوەبەریقوتابخانەلەشارەکەدادەنرێتکەخەڵکیقەزاکەبووەوناوەندیەکەلە
سااڵنیخوێندنی)١95٤-١955(پاشتەواوکردنیپۆلیسێیەمکراوەتەوەوکراوەتە

دواناوەندی)٧2(. 
محەمەدشاکەلیلەساڵیخوێندنی)١955–١95٦(داچوەتەناوەندیکفری
ولەورووەبیرەوەریەکانیباشترئاشناماندەکەنبەرەوشیخوێندنلەوشارەبە
بڕوایئەوکفریئەودەمانەبەمانا)شار(بووەوناوەندێکیکارگێڕیورشنبیریگرنگ
بووەبۆگەرمیان،بەمشێوەیەهەندێکبیرەوەریبۆتۆمارکردوین»زمانیفەرمی
خوێندنعەرەبیبوو،ریگەیشنەدەدرابۆوەرگێڕانبۆسەرزمانیکوردی،زۆربەی
قوتابیەکانکوردبوونلەگەڵقوتابیعەرەبوتورکمانیش،سەرباریبارقورسیزۆرێک
لەقوتابیانفێریزمانیعەرەبیوتورکمانیبوونەلەپۆلیدووەمیناوەندیجۆرێک
لەهەستینەتەوایەتیلەنێوقوتابیانداهەستیپێدەکرا،لەناوەندیگرنگیبەوانەی
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وانەی بەناوی)عەبدولکەریمچایچی( کورد مامۆستایەکی کە دەدرا هونەر و وەرزش
رەسمیبەقوتابیاندەوتەوە،هاوکاتدوومامۆستایوەرزشیشهەبوونبەناوەکانی
)محەمەد،عەبدولقادر(»لەناوەندیکفریبەهۆیبوونیهۆڵێکیگەورەگرنگیبە
هونەردراوەولەزستانی١95٦دابەکاریگەریقوتابیەکیعەرەببەناوی)سەلمان
جبوری(بەهاوکاری)کەمالخەلیل(خەڵکیکفریشانۆگەریەکیوەرگیراولە)هاملیت(
یشکسپیرەوەلەسەرتەختەیشانۆیئەوهۆڵەپێشکەشکراوە،ژمارەیەکیزۆرلە
ناوەندیەدا لەو ئامادەبوونە، کردنی بۆسەیر ئەوشارە ناوەوەی و دەرەوە لە بینەر
کتێبخانەیەکهەبووەکەژمارەیەککتێبیبەزمانیعەرەبیبۆقوتابیانتێدابووە،هەر
لەوناوەندیەداژمارەیەکباڵوکراوەیسەردیوارسەبارەتبەزمانووەرزشوهونەر
لەالیەنمامۆستایانوقوتابیانەوەئامادەکراون،ئەوساڵەژمارەیەکمامۆستاوانەی
بەقوتابیاندەتەوەبەبیرەوەریشێخمحەمەدشاکەلیلەوانەیش)مستەفاجەواد(
خاوەنیبەرنامەیەکیرادیۆیبوولەرادیۆیبەغداوخاوەنیچەندینکتێبیشە)٧٣(.
لەسنوریگەرمیانلەپاششۆڕشی١٤یتەموزی١95٨پارتیدیموکراتی
لەشاروگوندەکانبە تایبەتیرێکخراویالوانوقوتابیان کوردستانتوانیبەشی
لە رۆڵیان ناوانە لەم هەریەکە هەبێت، رووەچاالکیان لەو و بکاتەوە کفریدا تایبەت
محەمەد جەالل ساالر، غازی گلی، )عومەر هەبووە سنورەکەدا قوتابیانی رێکخراوی
ئیسماعیل...(ولەرێکخراویمامۆستایانداهەریەکەلە)عەبدولباقیحاجیسەمین،

حسێنحەسەنفەتاح،عەبدوڵاڵکەریمچایچی()٧٤(
بەپێیتۆماریگشتی١٤/١قوتابخانەیباوەشاسواریبنەڕەتیلەزنجیرەی
)١٦99–١٨99(ناویدووسەدقوتابیلەوتۆمارەدانوسراوەکەقوتابیانیساڵی
خوێندنی١959–١9٦2یتێداتۆمارکراوەوبەناوی)عوسمانعەبدولقادر(دەست
پێدەکاتبەزنجیرەی١٨٨5بەناوی)جەاللسیدعەلی(کۆتایپێدێتزۆربەی
قوتابیانکەخوێندویانەلەهەرسێنەتەوەیشارەکەبەتایبەتکوردن)٧5(،بەپێی
زانیاریەکانیمامۆستاعەلیحسێنێاڵحکەئێستاسەرپەرشتیاریخانەنشینە،لەساڵی
خوێندنی)١9٦١–١9٧٠(ژمارەیقۆتابیانیپۆلییەکەمیسەرەتایناوەندیشاری

کفریبەمشێوەیەبووە)٧٦(:
خشتەیژمارە)5(

ساڵژ.قوتابیانیپۆلییەکەم
١٨٦     ١9٦١
١٤٠     ١9٦2



154  رهم
چوا

ی
ساڵ

16

١2١        ٣9٦٣
92     ١9٦٤
١2٠      ١9٦5
9١        ٧9٦٦
١        ٨٦9٦٧
١       ١٣١9٦٨

   ١٧5        ١9٦9
22١      ٠9٧٠
١٣5٠ کۆ

جگەلەوەیشلەتیفهەڵمەتیشاعیرلەساڵیخوێندنی)١9٦٤–١9٦5(دالە
ناوەندیکفریقوتابیبووەبەمشێوەیەهەندێکدیمەنیئەودەمانەیخوێندنیقوناغی
سەرەتایوناوەندیمانبۆدەگێڕێتەوەلەقوتابخانەی)االتحاد(»خوێندنیقۆناغی
سەرەتایزۆررێکوپێکبوو،ئەوکاتقوتابیدەبوایەپاکوپختەبەرێکیبچوایەتە
ژووریپۆلەکانەوە،بەیانیانکەریزدەبووینگەرسەرمامانبوایەهەندێکوەرزشیان
پێدەکردین،هەمووکەسدەبوودەستەسڕێکیسپیپێبوایەبۆپاکراگرتنیخۆی،
ئیبراهیمئەومامۆستایەیهەرلەسەرەتاوەفێریکوردایەتی مامۆستاعەبدوڵالمەال
دەکردین،فێریئەوەیکردینکەهاتینەپۆلەوەبڵێین)بەبانیتباش(،بیرمبێتلە
لەگەڵماندا دەوتینەوە، وانەیانپێ مامۆستایانیسەرەتای لە بەشێک کفری ناوەندی
گۆتەنی)هۆسە( گەرمیانی قوتابخانە دەمانە ئەو هەبوو، تورکمان و عەرەب قوتابی
نەبووەواتابەرێکوپێکیدەچونبۆقوتابخانەودەگەڕاینەوەبۆماڵەوە»)٧٧(،
لەساڵی١959دالەشاریکفریسەرباریزمانیفەرمیخوێندنکەعەرەبیبووە
وزۆرێکلەمامۆستایانلەنەتەوەیتورکمانوعەرەببوونەکەچیمامۆستایاەکی
دڵسۆزیکوردیشارەکەبەناوی)عەبدوڵاڵمەالئیبراهیم(لەجیاتی)قیام،جلوس(
قوتابیانیقوتابخانەیاالتحادیفێرکردووەبەکوردیبڵێن)هەستن،دانیشن،بەیانیتان
بە دادەنرێت شارە ئەو پێشەنگەکانی مامۆستا لە رووە لەم و باش( ژیانت باش،
کردنەکوردیبابەتەکەیخۆیکەجوگرافیبووەلەجیاتیعەرەبیوتورکمانی،ئەو
مامۆستایەقوتابیانیئەوقوتابخانەیەیلەسەریەکەموانەیئەلفوبێیکوردایەتی
راهێناوەوهەستوسۆزیکوردایەتیلەدڵودەرونیقوتابیانداچاندووەئەمەلە
پاشتردابەرەوباشتروزیاترچووەلەشیکردنەوەوراڤەکردنیوانەکانبۆقوتابیان
بەکوردی)٧٨(،لەساڵی١9٦5دالەتیفهەڵمەتباسلەژمارەیەکقوتابیهاوڕێی
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دەکاتدواترپێکەوەتوانیوانەکاریگەریانلەسەریەکترورەوتیرۆشنبیریناوچەکە
هەبێتلەوانەیشهەریەکەلە)ئەنوەرشاکەلی،محەمەدحەمەساڵح،ئەمجەدشاکەلی،
ئەحمەدشاکەلی،عەلیعەبدوڵاڵ(وکەسێکیتربەناویلەتیفحامد،توانیانگروپی
شیعریکفریدابمەزرێنن،لە١٤یتەموزی١9٧١دابەیاننامەیئەمگروپەلەالیەن

هەریەکەلە)لەتیفهەڵمەت،ئەنوەرشاکەلی(ەوەباڵوکرایەوە)٧9(.
لە ناسینیزۆرێک یەکتر لەشاریکفریبەهۆیخوێندنوخوێنەواریو 
قوتابیانیشارەکەودەروبەریلەناوەندیشاریکفریکاریکردوەتەسەرئەوەیکە
چەندینباڵوکراوەلەوشارەدەربچێتلەوانەدەکرێتئاماژەبەبەشێکیانبدەین،لەتیف
هەڵمەتلەساڵی١9٦٨–١9٦9داباڵوکراوەیەکیبەناوی)بەرزنجە(دەرکردووەکە
بەسەریەکەوەتوانیویەتی)١5(ژمارەیلێباڵوبکاتەوە،سەرباریئەمەیشرۆشنبیران
وخوێندکارانیئەودەمەیشارتوانیویانەلەساڵی١9٦٨داباڵوکراوەی)شەپۆلەکان(
ولەساڵی١9٦9داباڵوکراوەی)باوەشاسوار(لەوشارەداباڵوکراوبکەنەوە،لەساڵی
١9٦9هەریەکلە)فەرهادشاکەلی،محەمەدحەمەساڵحتۆقیق(لەدواناوەندیشاری
فەرهاد ئەوەی باڵوکردوەتەوە، جدرایە(یان )نشرە دیوار سەر باڵوکراوەی دوو کفری
شاکەلیناوی)جیکۆر(بووەوئەوەیتریانبەناوی)الکواکب(ەوەبووەودواتر
لەرێگەیدواناوەندیکفریەوەداواکاریەکدراوەتەبەڕێوەبەرێتیپەروەردەیکەرکوک
حاڵی پێخۆش سەرباری بەاڵم بێت بەدواوە تری ژمارەی باڵوکراوانە ئەم ئەوەی بۆ

پەروەردەیکەرکوکداوادەکەنئەمپرۆژەیەهەروەزیبێت)٨٠(. 
لەشاریکفریلەنێوانسااڵنی١9٦٠–١9٨١ژمارەیەکقوتابخانەدامەزراون
لەقوناغەجیاکانیپەروەردەداکەکاریگەریباشیانلەسەررەوتیخوێندنلەسنورەکە
هەبووە،لێرەدائاماژەبەناویئەوقوتابخانانەدەدەینکەلەساڵیخوێندنی2٠٠٠–

2٠٠١ناوەکانیانبەمشێوەیەبووە)٨١(:
خشتەیژمارە)٦(

قۆناغ گەڕەک ساڵیدامەزراندن ناویقوتابخانە
سەرەتای مامۆستایان ١9٦٠ هەتاو
سەرەتای  نەورۆز   ١9٦١  خانزاد
سەرەتای  رزگاری   ١9٦5  روناکی
ناوەندی  رزگاری   ١9٦٧ کوردستان
باخچە  رزگاری   ١9٧٠ باخچەیساوایان

دواناوەندی  ئازادی    ١9٧2 دۆغان
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سەرەتای  راپەڕین  ١9٧٦  سیروان
سەرەتای  رزگاری  ١9٧٦  فیدراڵ
سەرەتای باوەشاسوار  ١9٨٠  کفری
سەرەتای  ئازادی  ١9٨٠ نیشتیمان

١٠دەقوتابخانە کۆیگشتی
لەپاشبەیانی١١یئازاری١9٧٠لەرادیۆوتەلەفزیرنیرەسمیئەودەمی
عێراقەوەدەقیبەیانی١١یئازارلەالیەنسەرۆککۆماریعێراقئەحمەدحەسەن
تایبەت بە خوێندن و پەروەردە الیەنی لە باس خاڵدا زۆر لە و خوێنراوە بەکرەوە
خوێندنبەزمانیدایکدەکاتکەئەمەبۆئەودەمەزۆرکاریگەریبووە،)٨2(بەاڵم
ئەو ئەوکاتیعێراقکەوتەدژایەتیکردنیکوردو پاشنسکۆی١9٧5زحوکمەتی
خاڵەپێچەوانەوەبووەوەکەباسیلەخوێندنبەزمانیکوردیدەکردلەناوچەکانی
کوردستان،سەرانیبەعسبۆقایلکردنیخەڵکبۆجێبەجێنەکردنیئەوخاڵەکەوتنە
خۆئەمەیشبووەمایەینارەزایخەڵکیوقوتابیانیئەودەمەیکوردستان،لەکۆتای
ساڵی١9٧٦زبەرپرسانیبەعسلەپارێزگایدیالە))کفریئەودەمبەبڕیاریکی
شۆفێنیلەسەرکەرکوکدابڕێنراوخرایەسەردیالە((هاتنەشارەکەولەقوتابخانەی
)الخلود(کۆرێکیانبۆباوکانیقوتابیانسازکردبۆقایلکردنیخەڵکیبۆجێبەجێ
نەکردنیخوێندنبەزمانیکوردیئەمەیشسەرباریقایلبوونیهەندێکخەڵکیخۆ
فرۆشبووەمایەینارەزایزۆرێکلەخەڵکی،سەرئەنجامبڕیارەکەلەساڵی١9٧٧جێ
بەجێکراوخوێندنبەزمانیکوردیهەڵوەشایەوەوخوێندنبووبەعەرەبی،ئەمەبوو
بەهۆینارەزایقوتابیانیئەودەمەوهەمووکتێبەکانیانلەبەردەمماڵیقائیمقامی
لەقوتابیانیشارەکە، بەهۆیگرتنیژمارەیەکیزۆر بوو شارداسوتاندوئەمەیش
هەریەکەلەمقوتابیانەلەوخۆپیشاندانەمێژوویەدارۆڵیانهەبوولەوانیش)سەالححەمە
سێخرانی،عاسینەجم،حەسەنقادر،موستەفائیبراهیم،ئەسکەندەرحەیدەر،سەالح

شکور،سەالمرەسوڵ()٨٣(. 
مستەفانەریمانلەکتێبی)شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ(دابەمشێوەیەئاماژە
بەقوتابخانەکانیئەورۆژگارەیکفریکۆتایحەفتاکانوسەرەتایهەشتاکاندەدات،
ناوەندیەکی کچان، بۆ قورا ئوم ناوەندی کوڕان، مەکاسبی )ئامادەی قوتابخانەکانی
لە بریتین کوڕان سەرەتایەکانی قوتابخانە تەموز( ی ١٧ مندااڵنی باخچەی ئێواران،
)مەکارم،محاسن،خلود،شوهەدا،غوفران(قوتابخانەسەرەتایەکانیکچانیشبریتین

لە)شوهەدا،مەهج،رابیعەعەدەوی،حەنان()٨٤(. 
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پەراوێزوسەرچاوەکان:
١(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،ناوچەیکفریلەنێوانسااڵنی١9١٤–١9٤5،چ١،باڵوکراوەکانیکۆمەڵەیروناکبیری

وکۆمەاڵیەتیکەرکوک،)کەرکوک:2٠١٠(،ل١٦–١9. 
گەرمیان، ئیدارەی خزمەتگوزاریەکانی پرۆژە کارو گەرمیان، ئیدارەی پەیوەندیەکانی و راگەیاندن بەرێوەبەرێتی )2

)2٠١٠–2٠١١(،ل١2. 
٣(لەئێستاداقەزایکفریلەچوارناحیەپێکدێت)کۆکس،سەرقەاڵ،نەوجولوئاوەسپی(،ونزیکەی١٣٧گوند
لەروویکارگێڕیەوەیەکێکەلەقەزاکانیسنوریئیدارەیگەرمیانیسنوریهەرێمیکوردستان،بڕوانە:بەرێوەبەرێتی

راگەیاندنوپەیوەندیەکانیئیدارەیگەرمیان،ە.س،ل١2–١9. 
٤(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،شاریکفریلەتەرازوویرەسەنایەتیوشارستانییەتدا،چ١،چاپخانەیرەهەند

)سلێمانی:2٠٠9(،ل١١.  
5(کالودیوسجەیمسریچ،گەشتنامەیریچبۆکوردستان١٨2٠،و،محەمەدحەمەباقی،ب١،چ١،بەڕێوەبەرایەتی

خانەیوەرگێڕان،)سلێمانی:2٠١2(،ل٤٧–5٦.   
٦(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،س.پ،ل٣٧. 
٧(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٦٣. 
٨(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،س.پ،ل٨١. 

http://www.mesopot.com/old/index.htm )9
١٠(ساڵنامەینەزارەتیمەعاریفیعمومییە)١٣١٧ک(،و:دڵشادهیوا،مێژوو)گۆڤار(،ژمارە)١٧(،زستانی2٠١١،

ل2٤٣.  
١١(قیدالعام)تۆماریگشتی(،رفم١/١،مدرسەباوەشاسواراالبتدائیە،سنە١9١9–١925.  

١2(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،س.پ،ل٨٦. 
ئەیلولی2٠١2،ل ژمارە)١٣5(، ئەمین،کفریهەناسەگەرمەکەیگەرمیان،سلێمانی)گۆڤار(، ١٣(عباسکەریم

  .٣٠–2٨
١٤(سهیلخورشید،مێژوویناوچەیکفریلەکۆنەوەتاساڵی١95٨،چ١،چاپخانەییاد،)سلێمانی:2٠١٣(،ل١٠٤-١٠5 

١5(مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١92٠،چ2،چاپخانەیرۆژ،)کەرکوک:2٠٠٧(،ل٤٦. 
١٦(مێگفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،بیرەوەریەکانیژیانم،دەزگایرۆشنبیریوباڵوکردنەوەیکوردی،)بەغدا،

١99٤(،ل١٣.  
١٧(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٦٣. 

١٨(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٠٤. 
١9(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٦٣–١٦٤. 

2٠(ئیسماعیلئەفەندیکوڕیمەحمودلەهۆزیجافنولەکفریمەالیەتیکردووەوناوبانگیرۆیشتووە،پاشخۆی
)مەالراغب(بۆتەمەالیمزگەوتلەوشارە،بڕوانە:مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ،س.پ،ل5٨،٤٧. 

2١(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٦،١٠5. 
22(مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١92٠،س.پ،ل٤٧. 

2٣(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٧. 
2٤(ڤیتاڵکیۆنێ،سنجاقیشارەزوور)کەرکوک(وسلێمانیلەکۆتایسەدەینۆزدەهەمدا،و:نەجاتیعەبدوڵاڵ،بەشی

دووەم،گۆڤاریئەکادیمیایکوردی)گۆڤار(،ژمارە)25(،ساڵی2٠١٣،ل١٨٦–١٨٧.
25(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٦٤. 

2٦(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٧. 
2٧(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٦٤–١٦5. 

2٨(مستفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،س.پ،ل25،٤٣. 
چ١، دا، )١9٦٠ –١9٤٠( سااڵنی نێوان لە دا )کفری( لە یاداشتەکانم محەمەد، سەید ئەحمەد سەید هاشم )29

چاپخانەیئاسا،)بێشوێنیچاپ:2٠٠١(،ل٦9،2٧.  
٣٠(الوانئەحمەد،شاریکفریلەمێژوودا،چ١،چاپخانەیکەمال،)سلێمانی:2٠١٣(،ل59.  

٣١(غازیحەسەن،خوێندەواریرێگەیەکیسەختودژوارلەکوردستاندا،چ١،دەزگایچاپوباڵوکردنەوەیئاراس،
)هەولێر:2٠٠٨(،ل٣٣٦.   

٣2(چاوپێکەوتنلەگەڵئیسماعیلعەبدولقادرمحەمەد)مامۆستایخانەنشین(،کفری،2٠١٤/١/١9. 
٣٣(مدیریەالنفوسالعامە،الدلیلالعاملتسجیلالنفوسالعاملسنە١95٧،ێ٤٧٧. 

٣٤(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٧. 
٣5(هاشمسەیدئەحمەدسەیدمحەمەد،س.پ،ل٣9. 
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٣٦(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،س.پ،ل٨٣.  
٣٧(رەحیمحەمیدعەبدولکەریم،کورتەیەکدەربارەیمامۆستامەالمحەمەدسەعیدموفتیکفری،گیرفان)گۆڤار(،

ژمارە)2١(،ساڵی2٠١٣،ل٣–٨.  
٣٨(ساڵحهەالج،مێژوویشیعروشاعیرانیگەرمیان،چ2،چاپخانەیگەنج،)سلێمانی:2٠١٣(،ل2١٤،١9٣.    

٣9(چاوپێکەوتنلەگەڵمەالحەمەئەمینکەالری،کەالر،١٠/2/2٠١٤. 
٤٠(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٧١. 

٤١(ڤیتاڵکیۆنێ،سنجاقیشارەزوور)کەرکوک(وسلێمانیلەکۆتایسەدەینۆزدەهەمدا،ب2،ل١٨٦-١٨٧
٤2(ساڵنامەینەزارەتیمەعاریفیعمومییە)١٣١٧ک(،س.پ،ل2٤5–25١. 

٤٣(محەمەدعەبدوڵاڵکاکەسور،گەشەکردنیخوێندنیفەرمیلەلیواکانیکوردستانیعێراقدا)١92١–١95٣(،
نامەیدکتۆرایەپێشکەشیکۆڵێژیئادابیزانکۆیسەالحەدین–هەولێرکراوە،2٠٠٣،)باڵونەکراوە(،ل١١–١٣. 

٤٤(الوانئەحمەد،س.پ،ل٦١.
٤5(مستفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،س.پ،ل١٣.  

٤٦(مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١92٠،س.پ،ل٤٧. 
٤٧(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٧٣-١٧٤. 

٤٨(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،ە.س،ل١٧٤. 
٤9(قیدالعام)تۆماریگشتی(،رفم١/١،مدرسەباوەشاسواراالبتدائیە،سنە١9١9–١925.  

5٠(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٨. 
 ١١٠52٧=http://www.kurdiu.org/hawal/?pageid )5١

52(الوانئەحمەد،س.پ،ل٦2–٦٣. 
5٣(خەلەفغەفور،دەفریزێڕین،ب١،چ١،چاپخانەیکارۆ،)کەرکوک:2٠١١(،ل222.  

5٤(مستفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،س.پ،ل2٦،٤٣. 
55(قیدالعام)تۆماریگشتی(،رفم2/١،مدرسەباوەشاسواراالبتدائیە،سنە١9٣٤–١9٤١.  

5٦(سالحالدینمجیدعلیکریمالزنکنە،ێفحاتمنتاریخالیهودفیالعراقوکوردستان،گ2،مگبعە)رۆژ(الجمعیە
الپقافیەولالجتماعیەفیکرکوک،)کرکوک:2٠١(،ێ١٦2–١٦9. 

5٧(الوانئەحمەد،س.پ،ل٦٤. 
5٨(هاشمسەیدئەحمەدسەیدمحەمەد،س.پ،ل29،٦٦. 

59(حسێنئیسماعیلخاندەلۆ،س.پ،ل١٧٦. 
٦٠(سالحالدینمجیدعلیکریمالزنکنە،م.س،ێ١٧٠. 

٦١(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستانازمئیبراهیم)مامۆستایخانەنشین(،کفری،2٠١٤/٣/١.  
٦2(الوانئەحمەد،س.پ،ل٦5. 

٦٣(مستفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،ل٤٧،٤١،٣٧.
٦٤(دارالمعلمینریفی:قوتابیانیدەرچوویپۆلیشەشەمیسەرەتایوەردەگرت،پاشچوارساڵخوێنددەرچوانی
دەبوونەمامۆستایگوندەکان،دارالمعلمینابتدائی:قوتابیانیدەرچوویپۆلیسێیەمیناوەندیوەردەگرتوپاشسێ

ساڵخوێندندەرچوانیدەبوونەمامۆستایناوشار،بڕوانە:مێگفینریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،ل٦٠. 
٦5(سهیلخورشیدعزیز،س.پ،ل١٣٨.

٦٦(غازیحەسەن،س.پ،ل٣٣٦. 
٦٧(محەمەدعەبدوڵاڵکاکەسور،س.پ،ل2٤2،2٤٤. 

٦٨(چاوپێکەوتنلەگەڵئیسماعیلعەبدولقادرمحەمەد،کفری،2٠١٤/١/١9. 
٦9(سەیدهاشمسەیدئەحمەدسەیدمحەمەد،س.پ،ل29،٦٦. 

٧٠(محەمەدهادیدەفتەروعەبدوڵاڵحەسەن،عێراقیباکورلیوایکەرکوکودیالەساڵی١955،و:موعتەسەم
محەمەد،چاپخانەیژیار،)سلێمانی:2٠٠2(،ل٨9. 

٧١(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستانازمئیبراهیم،کفری،2٠١٤/٣/١.  
٧2(هاشمسەیدئەحمەدسەیدمحەمەد،س.پ،ل٦٧،٣2. 

٧٣(چاوپێکەوتنلەگەڵشێخمحەمەدشاکەلی)وەزیریخانەنشین(،سەعداوا،٨/2/2٠١٤. 
٧٤(محەمەدشاکەلی،سەرچاوەیپێشوو،ل9٠،٦٣–9١. 

٧5(قیدالعام)تۆماریگشتی(،رفم١٤/١،مدرسەباوەشاسواراالبتدائیە،سنە١959–١9٦2.   
٧٦(چاوپێکەوتنلەگەڵمامۆستاعەلیحسێنێاڵح)سەرپەرشتیاریخانەنشین(،کفری،2٠١٤/٣/١. 

٧٧(چاوپێکەوتنلەگەڵلەتیفهەڵمەت،کەالر،2/2٠١٤/١.  
٧٨(لەتیفهەڵمەت،ئەووشانەیدڕبەتاریکیشەودەدەن،چ١،چاپخانەیئاراپخا،)کەرکوک:2٠٠5(،ل٧٦–٧٨.    
٧9(لەتیفهەڵمەت،لە)کفری(یەوەبۆکۆتایییەکان،مامۆستایکورد)گۆڤار(،ژمارە)٣٠و٣١(،هاوینوپایزی
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١99٦،ل٨–2٠،١٠.   
٨٠(ئەحمەدباوەڕ،مێژوویرۆژنامەوانییکوردیلەرۆژهەاڵتیگەرمیان١9٣9–١9٧2،گۆڤاریئەکادیمیایکوردی،

ژمارە)2٧(،ساڵی2٠١٣،ل٣١٨–٣2٤. 
٨١(بەڕێوەبەرایەتیگشتیپرۆگرامونەخشەکێشان،رێبەریخوێندنگەکانیهەرێمیکوردستانبۆساڵیخوێندنی

2٠٠٠–2٠٠١،وەزارەتیپەروەردە،)سلێمانی:2٠٠١(،ل29٧-٣٠٠
٨2(غازیحەسەن،س.پ،ل٧٤. 

٨٣(سالحالدینعبدالحمیدعبداللە،س.پ،ل٦5–٦٧. 
٨٤(مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١92٠،ل١٦٦. 

yahoo.com@Sabahali٨٣
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  مێژووی گەشەکردنی 
       خوێندن و رۆشنبیری 

                     لە ناوچەی کفری 

د. حسێن ئیسماعیل خان دەلۆ
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بوونی دروست مێژووی کوردستان و میزۆپۆتامیا  کۆنەکانی لەشارە یەکێکە کفری
دەگەڕێتەوەبۆچەندهەزارەیەکپێشزاین.

یەکەمینجارشوێنیئەمشارەلەئاسکیکفریبووەکەبەتورکیواتا)کفریکۆن(
کەنزیکەی)٧کم(دەکەوێتەخواروویرۆژئاوایئێستایشارەکەوەلەسەرگردۆڵکەیەکی

دەستکردیگەورەدروستکراوە.
لەسەرهێڵی باشووریرۆژهەاڵتیکەرکوکەوە نزیکەی١٠٠کمدەکەوێتە شاریکفری
پانی)٣٤،٤١(ودرێژی)٤٤،5٧(و)2٣٠م(لەئاستیروویدەریاوەبەرزیشوێنەکەی

دەکەوێتەدامێنیلوتکەیچیایباوەشاسوارەوە.
شاریکفریپێشئەوەیلەسەرئەمناوەیجێگیربێ،لەقۆناغەجیاجیاکانیمێژوودا
هاتووە ناوی )کیپرات( بە عیالمییەکاندا لەسەردەمی هەبووە تری ناوی چەندین

لەسەردەمیئاشوریوبابلییەکانداناویکفریبە)کیرۆ(هاتووە.

)نیپور(ی هاتووە ناوی )کیماش( بە سۆمەرییەکاندا دەسەاڵتدارێتی لەسەردەمی
گەشتیاریدانیمارکیلەساڵی١٧٦٦زکەهاتووەتەکوردستانناویکفریبە)کرفە(
بردووەلەسەردەمیرۆمانیەکانداناویکفریبە)ڤیرجیا(هاتووەبەدرێژاییدەسەاڵتی
عوسمانیەکانیشناویکفریبە)سالحیە(هاتووەهەربەوناوەشەوەماوەتەوەتاهاتنی
بەریتانیەکانودروستبوونیدەوڵەتیعێراقیلەساڵی١92١ئیترناوەکەیگۆڕاوەوبووە
بەکفریزۆرراوبۆچوونیجیاوازهەیەلەسەرناویکفری.لەزمانیعەرەبیداوشەی
)کفر(چەندواتایەکدەبەخشێتوەکداپۆشینیشتێکدژیئیمانوباوەڕنەبوونبە

خودابەاڵمئەوەیلەراستیەوەنزیکەئەمدووبۆچوونەیە:

١.لەوماددەیکەلەقیرەکەیناساڵحداهەیەوەرگیراوەبەزمانیدانیشتوانیسۆبارتۆ
)کپرۆ(پێیوتراوەوپاشانگۆڕاوەبووەبەکفرودواتریشگۆڕاوەبووەبەکفری
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بەزۆری کە دەگەیەنێت )تەروو( واتا کە وەرگیراوە ەوە )کفر( درەختۆکەی لە .2
لەناوچەیکفریدەوروبەریهەبووە.

تەوەرییەکەم:رەوشیخوێندنوفێرکردن
ڕ-رەوشیخوێندنیحوجرەلەناوچەیکفریدا

شاریکفریلەرۆژگارێکدانزرگەورووگەیزانایانومەڵبەندیزانستوزانیاری
بووە،لەزۆربەیشارەکانیکوردستانەوەبەکۆمەڵ)مەالوفەقێ(بۆخوێندنیئاینی
روویانتێکردووە،چەندینکەسایەتیئاینیوکۆمەاڵیەتیرۆڵیانلەبەرەوپێشچوونی
ئەحمەدیشێخ)١٧9٣– کاک وەک:حاجی بینیووە لەمشارەدا رەوشیخوێندن
زۆر لەالیەنخەڵکیشارەوە بۆحەجچووە کفرییەوە لە نۆزدەدا لەسەدەی )١٨٨٨
رێزیلێگیرابوو،چەندرۆژێکتێیدامابووەوە،فەرمانیداوەمزگەوتومەدرەسەیەک
بۆدەرسیئاینیلەکفریدابکرێتەوە،لەکاتیگەڕانەوەیلەحەجمزگەوتومەدرەسەکە
پێکەوەتەواوببوو،بەمەزۆردڵخۆشئەبێتودەستخۆشیلەدانیشتوانیشارکردووە،
ئێستاشئەومزگەوتەلەشوێنەکەیخویداپارێزراوەوفراوانوگەورەترکراوەهەربە
)مەدرەسە(بەناوبانگە،لەسەرەتادامەالحەسەنقەرەداغیبووەمەالیمزگەوتەکە،هەر

لەدروستبوونیەوەبەردەوامشوێنیخوێندنوفێرکردنبووە.

 شێخ ضیاءالدین )عومەریکوڕیشێخعوسمانینەقشبەندی١٨٤٠-١٨99(لەساڵی
١٨٨٨بۆحەجیماڵیخوالەکفرییەوەتێپەڕبووە،فەرماندەدات)خانەقایەکو
مەدرەسە(دروستبکرێ،مەجیدپاشایبابانئەرزێکیئەبێتئەیبەخشێت،تاکوبە
پیتاکوباربوویدانیشتوانیشارمزگەوتوخانوویەکبۆمەالدروستبکرێت،لەساڵی
هەبووە خانەقاکەدا کردنی لەدروست کەموکوڕیی گەڕاوەتەوە لەحەج کاتێک ١٨٨9
واڵخەکەیژێرخۆیفرۆشتووەتاکوخەرجیخانەقاومەدرەسەکەیدابینکردووە،
خەڵکیشاریارمەتییانلەدروستکردنیداداوە،کەمزگەوتەکەتەواوبوو)نیزامەدین(ی
کوڕیبۆسەرپەرشتیکردنیدانا،دواترخۆیمەالئەحمەدیخەڵکیناوچەیخورماڵی
ناردبۆبەڕێوەبردنیکاروباریمزگەوتەکە،لەدوایئەوحاجیمەالئیبراهیملەنەوەی

مەالعوسمانیگەورەسەرپەرشتیکردووە،ئێستابەمزگەوتیخانەقاناسراوە.
لەساڵی١٨95بەفەرمانیسوڵتانیعوسمانیمزگەوتێکیگەورەلەشاریکفریدادروستکرا،
بەمزگەوتیگەورەبەناوبانگەمەالئیسماعیلومەالمستەفاومەالسەعیدسوەیلیئیمام

ووتاربێژیئەومزگەوتەبوون،خوێندنیئاینیلەوسێمزگەوتەدابەردەوامبوو.
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جگەلەوسێمزگەوتەمزگەوتیسەیدەکانکەلەالیەنبنەماڵەیسەیدەکانیکفرییەوە
دروستکرا،هەروەهامزگەوتیحاجیرەشیدکەلەسااڵنیجەنگییەکەمیجیهانیەوە

دروستکرا،هەریەکلەومزگەوتانەژمارەیەکموستەعیدوفەقێیهەبووە.
لەساڵی١٨9٤قوتابخانەیئاینیساڵحیە)کفری(ژمارەیەکزانایتێدابووەلەوانەئەبو
بەکریساڵحیی،لەساڵی١9١9لەکفری)٣(حوجرەوبەهەموویان)٦٠(فەقێیانهەبووە.

سەدەی لەدوای هەبوو، مێژووی پێشینەیەکی خوێندنە جۆرە ئەو هەرچەندە     
کفری ئاینیەکانی قوتابخانە ووتراوەتەوە، تێدا ئاینی وانەی کفری لەشاری حەڤدەوە
ژمارەیەکیزۆرمامۆستاوزانالەوانەشێخعەبدوڵاڵقەرەداغیوشێخعومەرزیادئەدین
مەالسەعیدموفتیوشێخئیسماعیلکوڕیشێخحەسەنقەرەداغیومەالسمایلی
بەشێکیان ناوشار باشەکانی مەال کردووە، لەکفریدا ووتنەوەیان وانە بەشداری دەلۆ
سەعید مەال ئیسماعیل، مەال ئەحمەد، )مەال وەک هاتبوون سلێمانییەوە لەناوچەی
سوەیلی،حاجیسەیدئەحمەدو...هتد(،دکتۆرموکەڕەمتاڵەبانیباسلەخوێندنی
ئاینیلەسەردەمیخویدادەکاتکەلەکوردستانرۆڵێکیبەرچاویهەبووبۆپێگەیاندنی
کەالرەوەچووتە لە محێددینخەڵکیسلێمانی مەال رۆشنبیر، و توێژێکیخوێندەوار

زەرداووانەیئاینیوزمانیفارسیفێرکردووە.

مەالجەمیلرۆژبەیانی)١9١٣–2٠٠١(لەدوایساڵی١9٣٤لەشاریکفریلەقوتابخانەی
لەکفریخوێندوویەتی،مەالیەکوانەی ئاینیلەالیموفتیسەعیدئەفندیسوەیلی
ئاینیبەسەیدهاشمسەیدئەحمەدووتووەناویمەالبرایمبووە،ئەوانەیکەخوێندنی

ئاینیانتەواوبکردایەلەقوتابخانەیفەرمی)میر(یلەپۆلیدوووەردەگیران.
بەگوێرەیگێڕانەوەیمامۆستا)سالحالدینمجید(کەچاوپێکەوتنملەگەڵئەنجامداوە
دەڵێت:لەساڵی١9٤٠-١9٤١زیەکێکلەمەدرەسەئاینیەکاننزیکەی)٤٠-5٠(فێرخوازی
فێری لەوێ کەس زۆر دەووت، فەقێکان بە ئاینی وانەی نەجمەدین مەال هەبووە،
لەپشووی دەگووتەوە، وانەی مەال یارمەتی کەمێ و پارە بە بوون، خوێندن قورئان
هاویندازۆربەیقوتابیانیقوتابخانەیفەرمیدەچوونەحوجرەتاکوشارەزایانلەزمانی
عەرەبیداهەبێتوفێریقورئانخوێندنببن،مەالسەیدعەبدوڵاڵ،مەالموفتیمحەمەد

سەعیدسوەیلیئەمانەپێشەنگبوونەلەوانەووتنەوەدا.
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بە قوتابیان بۆ ئاینێکاندا)مدرەسە(خوێندن قوتابخانە لە لەسەردەمیعوسمانیدا 
خۆڕاییبوو،باوکیقوتابیەکانبڕێککۆمەکیانپێشکەشبەمامۆستا)مەال(کانکردووە
کەمنداڵەکانیانفێریخوێندنیقورئانونووسینوبیرکاریکردووە،ئەوقوتابخانە

ئاینییانەرۆڵیبەرچاویانلەرۆشنبیرکردنیخەڵکیناوچەکەدابینیوە.

ب-قوتابخانەئاینیەکانیدەرەوەیشار:
قوتابخانەیبەرلووتلەالیەنزانایبەناوبانگمەالمەحموودیبەرلوتی)١٨٦٨-١9٣٤( 
خوێندەواریوڕۆشنبیریتێداباڵوکردووەتەوە،قوتابخانەیچیمەنلەناوچەیکفریکە

مەالحەیدەرلەسەدەیهەژدەیزاینیبۆوانەوتنەوەیئاینیدروستیکردووە.
قوتابخانەیقەرەباڵخژمارەیەکمامۆستاوانەیانتێدادەگووتەوەلەوانەشێخمحەمەد

نەجیبکوڕیشێخوەهابتاڵەبانیوسەیدعەبدولحەکیمهۆرێنیوچەندانیتر.
خوێندن سییەکان سەرەتای تاکو هەبووە، حوجرە هەمیشە لەکفری ئەوەی وێڕای 
کفری قەزای ناوچەکانیسنووری لەزۆرجێگای بووە، لەحوجرەدا زۆرتر لەگەرمیان
حوجرەوشوێنیخوێندنیئاینیهەبووە،کەالریکۆنبەردەوامحوجرەیتێدابووە،
لەگوندیشاکەلحوجرەومەالوفەقێهەبووەوشێخئەحمەدشاکەلوانەیئاینیتێدا
خوێندووە،ڕۆڵیانلەبواریڕۆشنبیریداهەبووە،مەالقادریسۆفیباوکیمەالئەحمەد
بانیخێاڵنیلەبانیخێاڵنحوجرەیهەبووە،مەالمحێدینکوڕیمەالسەعیدیزەلزەلە
لەکەالروانەیدەووتەوەودوایئەویشمەالمستەفادرێژەیبەوراژەیەدا،مەالکاکە
حەمەڕۆڵیهەبووەبۆفێرکردن،لەباوەنورمەالقادریسۆفیرۆڵیلەفێرکردنووانە

ووتنەوەداهەبووە.

لەشاریدوزخورماتومزگەوتیگەورەیشارەکەکەلەساڵی١٨٨٧بنیاتنراوەبۆ
زانای و پێگەیاندنیچەندینخوێندەوار بۆ باش ببووەسەرچاوەیەکی ئەوسەردەمە
ئاینی،کۆمەڵێکزاناوئەدیبدەرسیانلەحوجرەداگوتووە،لەوانەعەبدولقادریکوڕی
ئیسماعیلیکوڕیمحەمەدیکوڕیفەقێئیبراهیمومەالتەهارۆڵیبەرچاویانهەبووە

لەفێرکردنیرۆڵەکانیئەوشارە.

لەراپۆرتیکارگێڕیدەڤەریکەرکوکساڵی١9١9باسلەوەدەکاتلەدوزخورماتو
حوجرەیەکهەبووەلەبەرپیریوناشارەزاییمەالکەیداخراوە،هەروەهادووحوجرەی
بچووکیترهەبووەکەسەرجەم)٤5(فەقێیهەبووەوبەردەوامبوونلەخوێندن،
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هەرچەندەلەوساڵەداخەڵکیبەهۆیمەینەتیەکانیژیانەوەلەکۆلەمەرگیدادەژیانبەاڵم
دەستبەرداریخوێندنوزانستنەبوونە.

نابێترۆڵیکەسانیوەکمەالکاکەحەمەیسەیفوڵاڵ)١٨٨9-١9٦١(لەبواریپەروەردە
وفێرکردندافەرامۆشبکرێت،لەساڵی١92٦دەستیداوەتەخزمەتکردنولەچەندین
باشی رۆڵی کفری قەزای لەسنووری کردووەتەوە، ئاوەدان ئاینی قوتابخانەی شوێن
هەبووە،لەگوندەکانی)فەقێمستەفاوزینانەوچەوریودوڕاجی(وانەیبەفێرخوازان
)داودە(دا هۆزی ناوی لە کە خوێندنگایەکەوە لەبابەت حەمە کاکە مەال ووتوەتەوە،
لەساڵی)١9٤٠(داکردویەتیەوەبەمجۆرەهەستیوبیروباوەڕیخۆیدەربڕیوە:-
لە)داودە( لە)١/ ٨ / ١9٤٠(ەوەتا)١ / ١١ / ١9٤٤(چوارساڵوسێمانگ

دەرسەکانیبە)2٤(قوتابیووتووە،کەکوڕیئاغاومسکێنبوون.

لەهەرناوچەیەکلەپێنجساڵزیاترنەدەمایەوەبەوپێنجساڵەلەنێوان)2٠-
25(قوتابیدەگەیاندەئاستیپێنجیئامادەیی،پرۆگرامەکانیخوێندنهەمەجۆربوو
وەک)سەرفونەحووزمانیکوردیوعەرەبیئاینوخۆڕەوشت،جوگرافیکوردستان
وعێراقوجیهانومێژوویکوردیوئیسالموجیهانوژمارەوئەندازەوکشتوکاڵ
ووەرزشتەجویدوقانونیعقوباتوئەرازیوتەسویە...هتد(،لەسەرشێوازێکینوێ
وانەیئەووتەوە،داریبەکارنەدەهێنا،دڵیفراوانبووهەرگیزلەقوتابیتوڕەنەدەبوو،
کۆڵینەئەداوماندوبوونینەدەزانی،بەڕایمنلەگوندەکانبەهەمانشێوەیشارەکان

ئاوڕلەخوێندنوفێرکردندراوەتەوە.

ج-باریخوێندنلەحوجرەدا:
بچوکەکانی کتێبە و قورئان دەرسی مەال لەالی و حوجرە ئەخرایە مناڵ سەرەتا
ئەخوێند،لەهەرگەڕەکێکیالەهەرگوندێکمزگەوتێکبوایەمەالیئەومزگەوتەیەکێ
لەژوور)حوجرە(کانیمزگەوتیتەرخانئەکردبۆئەوەیمندااڵنیگوندیانگەڕەکبچن

لەوێبخوێنن،ئەوحوجرەوجۆرەشوێنەپێیئەوتراحوجرە))مەدرەسە((.
مەدرەسەئاینیەکانرۆڵێکیگەورەیانهەبوولەبواریفێرکردندا،گرنگیانبەفێربوون
الڕخالێ(وتحیاتدەدا، لەسەرپیتەکانوحینجەکردنیهەردووسورەتی)الفاتحەو
هەروەها)جزءعم(لەومەدرەسانەدادەخوێنراوقوتابیەکانفێریخوێندنیقورئان
پێی خۆی قوتابی یان فەقێ ئارەزوومەندانە داڕشتن و خۆشنووسی بەاڵم دەکران،
دەچوونە فەقێ کتێبدا خوێندنەوەی لەکاتی دەکرد، سەر لە پرۆڤەیان و هەڵدەسا
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ناوچەکانیدیکە،ماوەیخوێندنلەقوتابخانەئاینێکاندالەنێوان)١2-١٨(ساڵبوو،
ئەوەیمۆڵەتیمەالیەتیوەربگرتایەپێاندەوتمەالی)١2(عیلم،ژمارەیئەوکتێبانە

کەدەخوێندراتاکومۆڵەتیانوەردەگرت)٦2(کتێببوو.
هەرچەندەئەوکتێبانەیلەحوجرەدائەخوێنرانهەمووبەعەرەبیبوون،بەاڵملێکدانەوە
وگفتوگۆلەسەرکردنیانهەمیشەبەکوردیبووە،بۆنامەنووسینینێوانخۆیشیان

فەقێکانزمانیفارسیوکەمجاریشمەالکانعەرەبییانبەکارهێناوە.
کاتێکفەقێکەلەئیجازەوەرگرتننزیکئەبووەوەهەوڵیئەداخۆیبگەیەنێتەالی
مەالیەکیبەناوبانگئیجازەکەیالوەربگرێبۆئەوەیلەناومەالوفەقێکانداسەری

بەرزبێوبڵێنلەسەردەستیفاڵنمەالداخوێندنیتەواوکردووە.
ئەوکەسەیلەمەدرەسەدەرچووایەوبەتەواویلەقورئانوفارسیوکتێبەووردەڵەکان
بووەوەدەچووەفەقێتی،ناویفەقێلەکاتێکدابۆیپەیدائەبێکەلەوشتانەببێتەوە

وبچێتەحوجرەیفەقێیانودەستبکابەعەرەبیخوێندن.

لەهەرگوندێکیگەورەدامەالومزگەوتولەبەشیزۆریانداحوجرەوفەقێشهەبوو،
گوندە باشیخوێندەواریانهەبوو،چونکە پایەیەکی زۆربەیمەالیگوندەگەورەکان
زۆرترین کە تێدەکردن ڕوویان باش مەالی دانیشتوانیانەوە زۆری هۆی بە گەورەکان
ژمارەیفەقێیانلەدەورکۆدەبووە،لەشارەکانیشدالەهەرگەڕەکێکدامزگەوتێکیا
لەزۆربەیئەومزگەوتانەداچەندفەقێەکهەبوو،بۆکڕینیکتێبوجلو زیاترو
بەرگیش،یاخودلەباوکوکەسوکاریخۆیانپارەیانوەردەگرت،یاخودبەهاراندوو
–دوووسێ–سێبەگوندوناوخێڵەکاندادەگەڕانوکوولەکەیەکیانبەدەستەوە
فەقێ ))راتبەی ئەکرد: هاواریان ئەچوون رەشماڵێکدا هەر و ماڵ بەهەر و ئەگرت

ڕەحمەتیخواتانلێبێ((لەزۆرشوێندافەقێپایزان)دەقنە(یانئەکرد.
دەوڵەمەندەکانیارمەتیفەقێیانداوەوکەسوکاریانکۆمەکیانپێدەکردن،بەراتبەی
فەقێئێوارانخواردنیخۆیانپەیدادەکرد،حکومەتیارمەتیحوجرەینەدەدالەالیەن

خەڵکەوەکۆمەکدەکرا.

لەوسەردەمەداناوچەکانیکوردستانهەریەکەجۆرەسەربەخۆییەکیناوخۆییانهەبوو،
فەقێکانلەسایەیسەریگەورەومیرەکانوبەیارمەتیکۆمەاڵنیخەڵکیکوردستانەوە
لەسەرهێچپەکیاننەدەکەوتونانوبەرگوکتێبیانلەزۆربەیناوچەکانیکوردستانا

لەوەقفکراویمزگەوتەکانوحوجرەکاندابینئەکرا.



رهم 16169
چوا

ی
ساڵ

مەالوفەقێکانتەنهاکەسانێکبوونپیشەیانخوێندنونووسینبوو،ئەوانبرەویان
دەدابەنووسینوخوێندنبەزمانیکوردی،الیمامۆستایمزگەوتوحوجرەداجگە
لەکتێبەکانی)فقەوشەریعەت(کتێبیشیعروئەدەبیچاپکراویاندەنووسیدەربارەی
بابەتەکانیئەدەبودیوانیحافڤوسەعدیشیرازیکەبەفارسیبەرچاودەکەوت،
شیعریکوردی)مەولەویونالیوسالموئەحمەدموختارجافو...هتد(بەخەتی
جواندەنووسرانلەدەفتەریتابیەتیداکۆدەکرانەوەولەنێوانخەڵکانیخوێندەواردا

دەستاودەستیاندەکرد.

خوێندنلەسەرزەویبوو،ئەوژوورەکەئەکرابەژووریقوتابخانەحەسیریقامیش
دۆشەکە ئەهات خوێندن بۆ کە منداڵێک هەر رائەخرا، لێ بەڕەشی جار هەندێ و
خۆی کە بوو ئەوەندە هەر کە دۆشەکە ئەکرا دروست بۆ ماڵەوە لە بچکۆڵەیەکی
یەکێ کورت، یەکێ دائەنا: خۆیەوە الی لە داری سێ مامۆستا دانیشێ، سەری لە
ناونجی،یەکێدرێژ،کورتەکەبۆلێدانیئەوقوتابیانەکەلەنزیکیەوەبوون،ناونجیە
کەبۆئەوانەیناوەڕاست،درێژەکەشبۆئەوانەیکەلەمامۆستاوەدوورن،هەرکە
وورتەیەکیانبکردایەبەدارەکەتێوەئەژەندن،جگەلەمدارانەششووڵیتریالهەبوو

هەربۆلێدانیان،ئەمشوواڵنەژانیانزۆرتربوو.

حوجرەومزگەوت،مەالوفەقێ،مامۆستایمزگەوتوفەقێکانوئەوانەینزیک
لەسەرپێکهاتنوپێشکەوتنی بوونکاریگەریگەورەیان لەدەوروبەریحوجرەدا و
رۆشنبیریهەبوو،جگەلەمەالکانکەدەرسیاندەووتەوەوفەقێکانکەبۆوەرگرتنی
پلەیزانستیوپلەیمەالیەتیگوندبەگوندوشاربەشاردەگەڕان،کەسانیدیکەش
هاتووچۆیحوجرەیاندەکردوتێکەاڵوبەفەقێەکانوژیانیئەواندەبوونوبابەتی
بەکەڵکفێردەبوونودەورێکیاندەگێڕالەباڵوکردنەوەیرۆشنبیریسەردەمەکەدا.

د-رەوشیقوتابخانەحکومیەکانیکفری:
سااڵنی نێوان بۆ دەگەڕێتەوە عوسمانیدا لەدەوڵەتی فەرمی خوێندنی سەرەتاکانی 
١٧9٣-١٧95واتەبۆسەردەمیسوڵتانمستەفایچوارەم)١٧٧9-١٨٠٧(بنەمای

قوتابخانەیسەربازیلەدەوڵەتیعوسمانییدادامەزراند.
برەودانبەخوێندنلەریفۆرمەکانیمەدحتپاشادا)١٨٦9-١٨٧2(زیاترخۆینواندو
کاریگەریباشیهەبووبۆسەررەوتیخوێندنوفێرکردن،چونکەبەرلەهاتنیئەوهیچ
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قوتابخانەیەکیمۆدێرنلەهەرسێویالیەتەکە)موسڵوبەغداوبەسرە(دانەبوو،جگە
لەچەندقوتابخانەیەکیمسیونێرەکانلەهەردووشاریبەغداوموسڵداهەبوو.

لە قوتابخانە حەوت تەنها ١٨٨٨ ساڵی تاوەکو عوسمانییدا دەوڵەتی لەسەردەمی
کفری، هەولێر، کەرکوک، لەشارەکانی)موسڵ، ئەوانیش هەبووە، ویالیەتیموسڵدا
قوتابیەکان ژمارەی قوتابخانانەدا ئەو لەسەرجەم سلێمانی(بوون، و ڕەواندوز ئاکرێ،

تاکوئەوساڵە)٣١٨(قوتابیبووە.

لەسااڵنیپاشتردابایەخدانیدەوڵەوتیعوسمانیبەخوێندنزیاتربووە،بۆیەدەبینین
لەساڵەکانیدواترلەشارەکانی)کەرکوکوسلێمانیوقەزاکانیکویسنجقورەواندز
ورانیەوهەولێروکفریوهەڵەبجەوقەاڵدزەوبازیانوشاررباژێر()9(قوتابخانەی
روشدیەو)١٦(قوتابخانەیسەرتاییهەبوو،ساڵی١٨٨٠لەسالحیە)کفری(قوتابخانەی

روشدیە)ناوەندی(کرایەوە.
ساڵنامەکانیدەوڵەتیعوسمانیسەبارەتبەرەوشیخوێندنلەویالیەتیموسڵهەندێک
زانیاریانخستووەتەروولەچوارچیوەیئەوزانیاریانەداباسلەبارودۆخیخوێندنلە
شاریکفریدادەکەن،بەگوێرەیساڵنامەیویالیەتیموسڵلەساڵی١٣١٠ک-١٨92 
دانیشتوانیشاریکفری)١١9٠(کەسبووەقوتابخانەیروشدیەیتێداهەبووە،هەروەها
ساڵنامەیویالیەتیموسڵلەساڵی)١٣١2ک-١٨9٤(تۆمارکراوە،ئاماژەبەوەدەکات
لەساڵنامەی١٣25ک-١9٠٦  تێداهەبووە، لەشاریکفریدووقوتابخانەسەرەتای

هاتووەقوتابخانەیروشدیەبەردەوامیهەبووە.

لەسنووریدەوڵەتیعوسمانیداشێوازیخوێندندابەشیسەرچوارقۆناغیخوێندن
)سەرەتاییوروشدیە)ناوەندی(وئامادەییسوڵتانیوخوێندنیبااڵ(دەبوو.

ئەوانەیلەمژمارەکەمەیقوتابخانەکاندافێردەکرانمندااڵنیئەفەندیوفەرمانبەرانی
حکومەتبوون،خەڵکیشبەچاوێکیبێنرخوسەرچاوەیفەسادلەقوتابخانەکانیان
دەڕوانی،لەنیوەیدووەمیسەدەینۆزدەداماوەیخوێندنلەقوتابخانەکانیدەوڵەتی
عوسمانی)مکتبێبیان(ماوەیچوارساڵبووقوتابخانەیروشدیە)ناوەندی(سێساڵ

وئامادەییچوارساڵبووە.

دراوە قوتابخانە بەکردنەوەی زیاتر بایەخی عوسمانیدا دەسەاڵتی کۆتایی لەسااڵنی
بۆیەلەشاریکفریدادووقوتابخانەیسەرەتایی)ێبیانمەکتەبی(ویەکقوتابخانەی
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روشدیە)ناوەندی(هەبووەئەمقوتابخانانەلەماوەیسااڵنیجەنگییەکەمیجیهانیەوە
داخرابوون.

سەرباریئەوتەنگەژەوقەیرانەکەلەبەرایجەنگییەکەمیجیهانیدابەرۆکیدەوڵەتی
پەکی جەنگدا لەسەرەتاکانی فێرکردن و خوێندن پرۆسەی بەاڵم گرتبوو عوسمانی
نەکەوت،لەساڵی١9١٤ژمارەیقوتابخانەکانیویالیەتیموسڵگەیشتە)٣٠(قوتابخانەی
و)2(قوتابخانەی روشدیە )٤(قوتابخانەی و سەرەتایی کە)2٤(قوتابخانەی کوڕان
هەبوو لەکفری سەرەتایی قوتابخانەی یەک سەردەمەدا لەو بوو، پیشەیی ئامادەیی
کە هەبوو روشدیە قوتابخانەیەکی و قوتابی )١5٠( دەگەیشتنە قوتابیەکانی ژمارەی
تەواو خوێندنیان ئەستەنبوڵ و بەغدا لە روشدیە دەرچووانی هەبووە، )١9(قوتابی

دەکرد.

کاریگەریجەنگییەکەمیجیهانیلەسەرکەمبوونەوەیژمارەیقوتابیانهەبووە،
بۆیەلەراپۆرتیکارگێڕیدەڤەریکەرکوکلەساڵی١9١9باسلەوەدەکات:)لەکفری
خوێندی حوجرەی دوو و موڵکی روشدیەی مەکتەبێکی و سەرەتایی مەکتەبی یەک

مندااڵنهەبووە،کەقوتابخانەسەرەتایەکە)٣٠ـ٤٠(قوتابیهەبووە(.
دوایجەنگییەکەمیجیهانیلەالیەنبریتانیەکانەوەئاوڕلەرەوشیخوێندنفێر
 ١9١9 ساڵی لە لەماوەی هاتووە خوارەوەدا الی خشتەی لەم وەک درایەوە، کردن
بەئامارێدەستنیشانیژمارەودەوامیقوتابخانەکاندەکات،مانگەکان)١تا١2( 

هەژمارکراون:-

لە حکوومی قوتابخانەی قوتابخانەیدوز قوتابیومامۆستاکان مانگەکان
قوتابخانەیجووەکانلەکفری کفری

٠٠  2٠  5٠ قوتابی کانوونیدووەم
٠٠  ٣  2 مامۆستا 
٠٠  2٤  5٠ قوتابی شوبات
٠٠  ٣  2 مامۆستا 
٠٠  25  ٤٨ قوتابی ئادار
٠٠  ٣  2 مامۆستا 
٣2  ٠٠  ٠٠ قوتابی حوزەیرا
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١  ٠٠  ٠٠ مامۆستا 
٣٠  ٠٠  ٠٠ قوتابی تەمووز
١  ٠٠  ٠٠ مامۆستا 
٣١  5٠  ١9 قوتابی ئاب
١  ٣  2 مامۆستا 
2٨  5٠  ١9 قوتابی ئەیلول
١  ٣  2 مامۆستا 
٣١  5١  ٣2 قوتابی تشرینییەکەم
١  ٣  2 مامۆستا 
٠٠  ٧٤  ٣٦ قوتابی تشرینیدووەم
٠٠  ٤  2 مامۆستا 
٠٠  ٦٧  ٣٧ قوتابی کانوونییەکەم
٠٠  ٤  2 مامۆستا 

٣2  ٤2  ٣٦ قوتابی تێکڕا
١  ٣  2 مامۆستا 

وەکلەخشتەکەدادەردەکەوێژمارەمامۆستاکانلەهەمووقوتابخانەکاندابەڕێژەیەکی
شارەکە دانیشتوانی ژمارەی لەچاو هەرچەندە کفری شاری قوتابیانی کەمە، بەرچاو
کەمە،بەاڵمتاکورادەیەکروولەزیادبوونە،بەاڵمژمارەقوتابیانیقوتابخانەیدوز
هەڵشانوداکشانیتێدایە،قوتابخانەیجووەکانتەنهالەپشوویهاوینداخوێندنی

تێدابەردەوامبووە.
قوتابخانەکە ناو گوزەرانی بەباری دەسەاڵت بایەخدانی لەئاستی باس سەرچاوەیەک
دەکاتودەڵێت:)قوتابخانەکەیکفریبارودۆخێکیخراپیهەبووبەدەستدەسەاڵتەوە
وچەندمامۆستاوبەڕێوەبەرەکەیوکەمیمێزوکورسیوکەرەستەوئامێرەکانی
قوتابخانەکە(،بەهاتنیبەڕێوەبەرینوێبۆقوتابخانەیسەرەتاییپەرەپێدانیبەرچاولە
رێکوپێکیوزیادبوونیژمارەیقوتابیانروویداوەپاشانلەگەڵقوتابخانەیجووەکان

تێکەاڵوبووە،قوتابخانەیتێکەڵچووەتەبینایەکیگەورە.

وەزارەتیمەعاریفلەعێراقدالە١٠ئەیلولی١92١زدامەزرا،ئەمەشگرنگیدانیدەسەاڵت
بووبەخوێندن،بۆیەکردنەوەیقوتابخانەیەکیسەرەتاییلەساڵیخوێندنی١92١-١922 
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لەالیەن)محەمەدخاڵسیکوڕیشێخڕەزایتاڵەبانی(لەدوایهەرەسهێنانیدەسەاڵتی
عوسمانیوکۆتاییهاتنیحوکمیراستەوخۆیئینگلیزەکانیەکەمقائیمقامیقەزای
کفریبووە،خۆیشیشاعیربووەوفەرمانیداوەقوتابخانەیکفریبکرێتەوەوپارچە

هۆنراوەیەکیبەزمانیتورکیبۆداناوە،ودەڵێت:
بر باشدە دەماغ ئوڵمەدیسە باش بێلە یوکدر
بر دیلدە معارف ئولمەدیسە بەنجە کوتکدر

)کفری( گبی بر یەردە بو مەکتەب نە بویوگدر

واتە)لەکەللەسەرێکدامێشکنەبێتئەوکەللەسەرەبارێکەبەسەرشانەوە،زمانێک
زانستیتێدانەبێتوەککۆترەدارێکە،لەشوێنێکیوەککفریئەمقوتابخانەچەند
مەزنە؟(تاکوسااڵنیسییەکانیسەدەیبیستئەوپارچەهۆنراوەیەبەسەردەرگای
قوتابخانەکەوەمابوو،ئەوقوتابخانەیەلەشاریکفریبەقوتابخانەیئینگلیزدەناسرا.

موکەڕەمتاڵەبانیلەسەرەتاییسییەکانیسەدەیبیستدالەوقوتابخانەیەداخوێندویەتی
لەالیەن ئاینی وانەی بووە، هورمزی عاکیف رشید مامۆستا قوتابخانەکە بەڕێوەبەری
کفری قوتابخانەی لە ئاینی وانەی حوسێن( )مەال ووتراوەتەوە، ئاینیەکانەوە پیاوە

ووتووەتەوە.

هەمان ١9٣٧ ساڵی تاکو قوتابخانەیە ئەو چووتە ١9٣١ز ساڵی لە مستەفانەریمان
بوو لەمساڵەدامامۆستاسەعیدبەسیمخەڵکیکەرکوک بەڕێوەبەریهەبووە،بەاڵم
لە بوون بریتی مامۆستاکانی بەڕێوەبەر، کرایە و کفری قوتابخانەی بۆ گوێزرایەوە
)خلوێیبەگونامقئەفەندیکەرکوکیوحەکیممستەفارێژیوخالدمستەفارێژی

وجەاللکەرکوکیوبەهجەتفەتاحوەنداویومەجیدنەجم.
پەرتووکەکانیپرۆگرامیخوێندنبەزمانیعەرەبیوبریتیبوولەبیرکاریوعەرەبیو
کۆمەاڵیەتی...هتد،زۆربەیقوتابیەکانکوردبوونبەاڵملەالیەنمامۆستاکانبەزمانی
تورکمانیوکوردیوانەیانشرۆڤەکردووە،قوتابخانەیناوەندیلەکفریتاکوکۆتایی

جەنگیدووەمیجیهانینەبووە.

قوتابخانەینوێ، بەدروستکردنی دامەزرادەستیکرد کاتێککەدەوڵەتیعێراق
هەندێکلەپیاوەئاینیەکانفەتوایئەوەیانداکەئەمقوتابخانەکارێکیدژبەئایننو
فێربوونتێیانداحەرامە،ئەمەشکاریگەرێکیگەورەیهەبوولەسەردانیشتوانبۆیە
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ژمارەیەکیزۆرکەملەخێزانەکانمنداڵەکانیانناردەبەرخوێندن.
مستەفانەریمانلەبیرەوەریەکانیداباسلەزاڵبوونیزمانیتورکیرەوشیپەروەردەکردنی
هەندێکیشیان بوون تورکمان مامۆستاکان دەڵێت:«سەرجەم و دەکات قوتابخانە ناو
تورکچێتیانکردووەکتێبیتورکییانبەسەرماندادابەشدەکردئەوکتێبانەلەتورکیا
ولەسەردەمیمستەفاکەمالئەخوێندرابەهۆیباڵوبوونەوەیپیتیالتینیلەساڵی

١92٨هەندێکلەومامۆستایانەڕقیانلەقوتابیەکوردەکاندەبوەوە«.

مامۆستانازمابراهیمعباسلەدایکبووی١9٣٠لەساڵی١9٣٦چووەتەبەرخوێندن،
لەوساڵەدا)٤٠(قوتابیلەپۆلییەکەداهەبووە،لەگەڵبەڕێوەبەرەکەدا)٧(مامۆستایان
هەبووە،لەپۆلیچوارەمەوەتەنهادووکچلەپۆلەکەیاندەیانخوێندهەردووکیانناویان
وەنداوی فەتاح بەناوی)بەهجەت بوونە مامۆستا ئەوانیشکچیدوو بووە )سوعاد(
کەبەڕێوەبەربوولەگەڵمامۆستاعزیزمەالراغب(چونکەئەوقوتابخانەیەلەقوتابخانەی
کچانبایەخیزیاتربەخوێندندەدا،وانەووتنەوەبەکوردیوعەرەبیوتورکمانی
بوو،دووەمینقوتابخانەسەرەتاییلەکفریلەساڵی١9٣٨کرایەوەلەخانوویمستەفا

رێژیبوو.

لەساڵی١9٣٣-١9٣٤یەکەمقوتابخانەیکچانلەکفریکرایەوە،مامۆستایەکیئافرەت
بەناوی)ئەماستیک(لەکەرکوکەوەبۆئەوقوتابخانەیەگوێزرابووەوە،لەنێوان)١٠ 
–١5(قوتابیکچتێیدادەیانخوێند،بەاڵمبەهۆیرەفتاریناشرینیگەنجێکیشاری
کفرییەوەئەومامۆستایەگەڕایەوەکەرکوکدەستیلەوانەووتنەوەهەڵگرتوئەوساڵە
قوتابخانەکەدەوامیتێیدانەکرا،لەسااڵنیپاشترمامۆستاپاکیزەکرایەبەڕێوەبەری

قوتابخانەکە،قوتابخانەیکچانلەخانوویحەکیمعوسمانئەفەندیبووە.

لەساڵی١9٤٠حەکیممستەفارێژیبەرێوەبەریقوتابخانەیسەرەتاییکفریبووە
پاشترمەجیدنەجمبووتەبەڕێوەبەردوایئەویشحەسەنعەباسرەزابووە،یەکێک
لەومامۆستایانەیکەهەڵوێستیکوردانەیهەبووەمامۆستاخورشیدداودیبووەیەکەم
جارقوتابیەکانیبەهۆنراوەیکوردیفێرکردووەبە)ئەیتۆپەکەفتبۆڵەکەمندێملە
دەستمرامەکەتۆتۆپییاریکردنیکولەکەیروحیمنی...هتد(،لەهۆنراوەی)فائق
بێکەس(بوو،لەالیەنمیریەوەلێپرسینەوەلەگەڵمامۆستایناوبراوداکرابەهۆیئەوەی

هۆنراوەیکوردیفێریقوتابیانکردووە.
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قوتابخانەیدووەملەماڵیمستەفارێژیکرایەوەلەخانوویخەڵکدابوودواترچووە
خانوویجەمیلئەکرەم،بەڕێوەیەریقوتابخانەیحەسەنعەباسڕەزابوو،مامۆستاکان
زەنگەنە، عەلی محەمەد عەبدولقادر موفتی، سەعید محەمەد خالد قەدەو، )حەکیم
مەالخەلیلعەلیمەالراغببوو(پرۆگرامیخوێندنبەعەرەبیبووشیکردنەوەیوانە
لەالیەن قوتابخانەدا لە فەالقە و لێدان بوو، الواز پەروەردەی باری بوو، بەتورکمانی
مامۆستاوەبەرامبەربەقوتابیبەکاردەهات،یەکەمقوتابخانەناوی)مکتبکفریاولی(
بوو،دواتر)مکتبکفریپانی(کرایەوە،مەجیدنەجمبەڕێوەبەریقوتابخانەییەکەم
عوزرا ئیبراهیم دانیال و قادر محەمەد و چەلەبی فەرمان قوتابخانەدا لەو )ڕولی(،

مامۆستابوون،قۆناغیخوێندنیسەرەتاییشەشساڵبوو.

خورشیدمحەمەدعەلیداودیبەڕێوەبەربوولەساڵی١9٤١زمەجیدنەجملەپاشئەو
بووەبەڕێوەبەر،مامۆستاکان)خالدموفتی،عومەرجومعە،محەمەدرشیدمحەمەد،
دانیالئیبراهیموانەیئینگلیزیدەوتەوە،قادرسبیلچیوانەیوەرزشیدەدا(،قوتابخانەی

کچانبەردەوامیهەبووە.

بەڕێوەبەرەکانییەکەمقوتابخانەیکفریبریتیبوونلە]هارونرەشید)١9١9-١92١ز(،
ئەحمەدحەمدی)١92١-١92٣(،جەمیلمەدفەعیساڵح)١92٣-١92٤(،رەشیدزەکی
کابان)١92٤-١925(،محەمەدفائق)١925-١92٦(،سەعیدبەسیم)١92٦-١92٧(،
محەمەدحماسی)١92٧–١9٣2(،ئیسماعیلحەقی)١9٣2–١9٣٣(،رەشیدعاکف
رێژی بەسیم)١9٣٧-١9٣9(،عەبدولحەکیممستەفا هورمزی)١92٦-١9٣٦(،سەعید
)١9٣9-١9٤٠(،مەجیدنەجم)١9٤٠-١9٤١ز(،خورشیدمحەمەدعەلیداودی)١9٤١–
١9٤٤(،مەجیدنەجم)١9٤5([،قوتابخانەیدووەمیکفریبەڕێوەبەرەکانیبریتیبوون
لە]ئەحمەدحەمدیسیرەت،خورشیدئەحمەد،حەسەنعەباسرەزا،بەهجەتفەتاح

وەنداوی[.

ە-قوتابخانەفەرمیەکانیدەرەوەیشاریکفری:
لەساڵی١٨9٠شاریدوزخورماتودانیشتوانەکەی١٧٤9کەسبووە،یەکقوتابخانەی
سەرەتاییتێداهەبووە،لەساڵی١9١9لەدوزخورماتوویەکقوتابخانەهەبووە،لەژێر
چاودێرییاریدەدەریحاکمیسیاسیداقوتابخانەکەیانبەچاکیبەڕێوەچووە،هەرچەندە
بەاڵم بوو بەردەوام قوتابخانەکەداهەرخوێندن لە لەسیستەمیخوێندن بەبێگۆڕان
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ژمارەیقوتابیەکانیهەمیشەبەرەوکەمبوونەوەدەچوو.
قوتابخانەی یەکەم دامەزراوە، ١92٠ ساڵی لە یەکەم سەرەتایی دوزی قوتابخانەی 
فەرمییەبۆکوڕان،بەڕێوەبەرەکەیمامۆستا)خورشیدمحەمەدعلیداودی(بووە،لەساڵی
بەڕێوەبەرەکەی دامەزرا، کچان بۆ یەکەم سەرەتایی دوزی قوتابخانەی ١9٣2 ١9٣١ـ
مامۆستایەکیمەسیحیناوی)ئامینەفتحوڵاڵ(وخەڵکیشاریموسڵبووە،قوتابخانەی
دوزیسەرەتاییدووەمبۆکوڕانلەشاریخورماتولەساڵی)١9٣٨ـ١9٣9(دامەزراوە

یەکەمبەڕێوەبەریمامۆستا)محەمەدمەهدی(بوو.
بەگیجاف بەهەوڵیحەمە لەکەالر قوتابخانەیسەرەتایی یەکەم ١9٣١ز لەساڵی  
ناوی قوتابخانەکە لەسەرەتا کرایەوە، بوو عێراق پەرلەمانی ئەندامی سەردەمە ئەو

قوتابخانەیسەرەتاییکەالربووسااڵنیدواترناوەکەیبۆشێروانەگۆڕا.

دوایدا لەم دەهاتن کەرکوکەوە و کفری لە مامۆستایان خوێندن سااڵنی لەسەرەتای
مامۆستالەشارەکانیخانەقینوسلێمانیەوەدەهاتنلەگەڵهەندێکمامۆستایعەرەبدا،
مامۆستا)تۆفیقعەلیعبدولڕەحمان(یەکەمینبەڕێوەبەریقوتابخانەیکەالربووەو
لە)١-١٠-١9٣١(ەوەدەستبەکاربووەبۆماوەیپێنجساڵلەوقوتابخانەیەداماوەتەوە
لەیەکەمساڵیخوێندنلەوقوتابخانەیەدا)٣٣(قوتابیوەرگیراوە،بەاڵمسەرچاوەیەکی
دیکەئاماژەبۆئەوەدەکاتساڵییەکەمیخوێندنلەوقوتابخانەیەدا)2٨(قوتابی
ناویخۆیانتۆمارکردووەکەیەکێکلەوقوتابیانەکچبووەوناوی)ئەختەرمحەمەد
دووەم بووە، کچ قوتابی )٣( دووەم ساڵی بۆ کچەکان ژمارەی و جاف(ە، بەگی

بەڕێوەبەرحەسەنعەباسرەزا)١9٤٠–١9٤١(بووە.

لەساڵی١9٤٤قوتابخانەیکەالربەبەڕێوەبەرەوەسێمامۆستایهەبووە)زەینەڵحوسێن
بەیاتی)بەڕێوەبەر(،مستەفانەریمان،عەزیزمەجیدبەیاتی،شەشپۆلیسەرەتاییتێدا
هەبووە،هەرشەشپۆلەکەلەنێوان)5٠–٦٠(قوتابیهەبووە،کەمیژمارەیقوتابیان

دەگڕێتەوەبۆئەوەیمامۆستاکانکەمدەوامیاندەکردووە.
مامۆستا بەڕێوەبەر یەکەم کرایەوە، لەساڵی١9٣٨ سەرەتاییسەرقەاڵ قوتابخانەی 
بەهجەتفەتاحوەنداویبووە،نزیکەی)١٠(قوتابیهەبووشرۆڤەکردنیوانەبەکوردی

بوو.
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لەساڵی١9٣5-١9٣٦یکەمقوتابخانەیکچانلەقەرەتەپەکرایەوە،قوتابخانەیکوڕان
هەبووەولەوێزیاتروانەبەزمانیتورکمانیدەوترایەوە.

سەبارەتبەزمانیخوێندنلەپاشئەوهەمووراپەڕینوسکااڵوداخوازیانەیلەساڵی
١9٣١زکەیاسایزمانەخۆجێیەکانبەژمارە)٧٤(دەرچوو،لەویاسایەدازمانیکوردی
دانیپێدانراهەروەکزمانێکیفەرمیلەناوچەیکوردەکاندابۆبەکارهێنان،بەوجۆرە
بەپێیئەوبەڵێنەلەمادەی)9(یراگەیندراوەکەئاماژەبەوەدەکاتعێراقبەڵێنیداوە
کەزمانیکوردیوەکزمانێکیفەرمیلەقەزاکانیلیواکانیموسڵوکەرکوکوسلێمانی
وهەولێردالەگەڵزمانیعەرەبیدابەکاربهێنرێ،لەکاتێکدانەتەوەیکوردزۆرینەن،
بەاڵملەقەزاکانیکفریوکەرکوککەسەربەلیوایکەرکوکنزمانیکوردییانتورکی
هاوشانیزمانیعەرەبیفەرمیین،کاریگەریبنەماڵەتورکمانەئەرستۆکراتییەکانیشاری

کەرکوکلەسەردەرچوونیئەویاسایەهەبوو.

لەکاتێکداتەنهازمانیتورکیلەقەزاکانیکەرکوکوکفریبەکاردەهێنرا،هەرچەندە
بەپێیبڕگەی)5(ییاسایزمانیخۆجێیدەبووهەردووزمانیکوردیوتورکیزمانی
فەرمیئەودووقەزایەبوونایەبەاڵمپشتگوێخران،بەاڵمدەرکەوتکەحکومەتی
ژمارەی لە و کردبوو زیادەڕەویان تورکماندا ژمارەی لە عێراق وحکومەتی بەریتانیا
ڕاستەقینەیانپتریانژماردبوو،لەبەرئەوەزۆرجاریاسایبەکارهێنانیزمانیخۆجێی
پشتگوێخراوەوئەمیاسایەتەنهالەناوچەیسلێمانیبەکاردەهێنرا،کاریگەری

دەسەاڵتبەسەرزمانورۆشنبیریشاریکفرییەوەهەبووە.

و-خوێندنلەقوتابخانەیجووەکانیکفری:
مامۆستاکانی هەبووە، تایبەتیان قوتابخانەی جووەکان کوردستاندا لەهەموو
لە مانگانە وەرگرتووە، قوتابیەکان لەباوکی مانگانەکانیان مووچەی قوتابخانەکانیان
لەگەلڕمامۆستادا قوتابیمەرجی باوکی بووە،هەندێکجار نێوان)٣-١٠(قروشدا
دادەنابۆماوەیساڵێکبەگوێرەیئاستیفێربوونیقوتابیەکە،بۆنمونەبەرامبەرفێر
بوونی)ئەلیفباء(هەتاکوخوێندنەوەیعیبریلەتەوراتدا)5٠(قران)کەنزیکەی

)5(جنینیئیسترلیتنیدەکات(بوو.
لەقوتابخانەیجووەکانداگرنگیبەخوێندنیئاینەکەیاندراوە،نیوەیرۆژەکانیهەفتە
بۆئەومەبەستەدابینکراوە،ئەوانیشوەکخوێندنیتەوراتو)تەلمود(وکۆمەڵێک
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هەڵبەستیهەڵبژێردراولەدیوانیشیعریەکانبەزمانیعیبری،بەدەرلەوانەشلەوەرزی
پشوودادەستەیقوتابخانەیجووەکانلەعێراقداقوتابیگروپەکانیخۆیانبۆگەشتو

خوێندنوخولیفێربوونیزمانیفەرەنسیهەڵدەبژارد.

دەگوت پێیان دەیانخوێند جووەکاندا قوتابخانەکانی لە قوتابیان کە جێگایەی ئەو
)مەدراش(وێڕایخوێندنیئاینیخۆیانوزمانیعیبریهەندێکزمانیبیانیاندەخوێند.
لەشاریکفریقوتابخانەیەکیبچووکیجووەکانتێیداهەبووە،ژمارەیەکقوتابخانەی
میریلەعێراقدامندااڵنیجوووانەیانتێدادەخوێندووانەیئاینیلەالیەنمامۆستایانی
خۆیانکەسەربەئاینەکەیخۆیانبووپێیاندەووترایەوە،یەهودیەکانیکفریقوتابخانەی

تایبەتیخۆیانوازلێهێناوپەیوەندییانبەقوتابخانەیمیریەوەکرد.
و ئاینی کاروباری لە ئاینی پیاوانی قوتابخانەکاندا لە بوون کەجوو قوتابیانەی ئەو

روحانیەکانیانییەهودیوانەیپێیاندەگووت.
قوتابیەجووەکانوەکوقوتابیەکانیتروانەیاندەخوێندبەاڵملەوانەیئایندالەتەورات

وزمانیعیبریوانەیاندەخوێند.

تەوەریدووەم:رەوشیرۆشنبیریناوچەیکفری
ڕ-ناویبەشێکلەئەدیبوشاعیرانیناوچەیکفری:

لەناوشاریکفریودەوروبەریداژمارەیەکشاعیروئەدیبهەبوونکاریگەریانلەسەر
ئەم هەبووە، ناوچەکە خەڵکی هوشیاری ئاستی بەرزکردنەوەی و رۆشنبیری رەوتی

ناوانانەیالیخوارەوەبەشێکیدیاریئەوشاعیرانەن:
لەگەڕەکی ١٨٦٣ لەساڵی خەلیل(ە، کوڕی خدر کوڕی )خەلیل منەوەر خەلیل -١
موسەاڵیشاریکەرکوکلەدایکبووەلەتافیالوێتیدادەگەڕیتەوەناوهۆزیکاکەییو
لەگوندەکانی)عەرەبکۆیوتۆبزاوە(دانیشتووە،ماوەیەکلەشاریکفریژیاوەو
سەرقاڵیچەخماخسازیوفیشەکهەڵبەستنووانەووتنەوەبەمندااڵنبووە،نزیکەی
چارەکەسەدەیەکلەکفریژیاوەشیعرەکانیشقڵیجەماوەریپێوەدیارە،دوایچەند
 ١92٣ -9 -١٠ لەرۆژی لەوێ خانەقین دەوروپشتی کاکەییەکانی ناو دەچێتە ساڵێک

کۆچیدوایدەکاتولەمەزارگەیپاشاکۆپریئەسپاردەیخاککراوە.

یەکەمینشاعیریناوچەکەبووەکەدژیچەوسێنەرانبەشیعرجەنگیوەبۆیەبەشاعیری
ئەندامی جوو(کرابووە شاوڵی )قۆجە کاتێک تەنانەت لەقەڵەمدراوە، چەوساوەکان
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ئەنجوومەنیشارەوانیکفری،وەکلەبەشیسێیەمیئەملێکۆڵینەوەیەداباسمانکرد
کۆپلەهۆنراوەیەکینووسیوە،ئەوهۆنراوەیەخەڵکیشاریهێنایەجۆشوخرۆشو
فەرمانڕەواکانیعوسمانیناچاربوونقۆجەشاوڵیانلەئەندامیەتیشارەوانیدەرکرد،
هۆنراوەی نووسیوە، شیعری عەرەبی و تورکی و فارسی و کوردی بەزمانی شاعیر
نەتەوەیهەبووەولەساڵی١9٠٨لەکوشتنیشێخسەعیدیحەفیدالەموسڵ،شاعیری
چەوساوەکان)خەلیلمنەوەر(ناڕەزاییخەڵکیکفریوناوچەکەبەهۆنراوەدەربڕیووە.
سەرەڕایئەمانەشمنەوەریشاعیرچەندینداستانیکوردانەیبەشیعرنووسیوەتەوە،
زۆربەسەلیقەوەڕووداوەکاندەگێڕێتەوە،وەکداستانەکانی)کوێخاحەسەنگاڵباتی(
ئەحمەد )سەید داستانی )ڕەشبگیر(یان)سەفەربەر( و هارەکە( )گورگە داستانی و

بەرزنجە(وچەندانیتر.

 2-خەتاپۆش)محەمەدخورشیدکوڕیمحەمەدباقریسەرۆکهۆزیداودە(یە،لەساڵی
١٨٧٦لەناوچەیداودەلەدایکبووە،نازناوی)خەتاپۆش(بووە،پیاوێکیرۆشنبیرو
نیشتمانپەروەربووەوملیبەدەسەاڵتدارانیعوسمانینەداوەبۆیەزۆرجاربەهێزەوە
لەشکریانکردووتەسەریلەئاکامداناچاربووناوچەکەبەجێبهێڵێتوبچێتەناوچەی
خانەقینلە)بناریبەمۆ(خۆیحەشاربدات،لەگەڵشێخمەحموودیحەفیدبەشداری
شەڕیشعێبەوشەڕیدژبەئینگلیزەکانکردووە،لەساڵی١925کۆچیدواییکردووە،

لەدێڕەهۆنراوەیەکدادەڵێت:
هەوایهەواسانخوڕخوڕوسەرتاف
خاسترەلەنزیکرۆمبێئینساف.

دەروێش کوڕی )محەمەدی ناوی )١9١٨-٦٧92( قەرەداغی شوکری محەمەد -٣
مەحموود(ە،لەساڵی١٨92لەشاریکفریلەدایک،نازناویشیعری)شوکری(بووە،
لەحوجرەوالیمەالکانیئەوسەردەمەخوێندویەتی،چووەتەقوتابخانەیمیریەوەو
قۆناغیسەرەتاییتەواوکردووەوپاشانگەیشتووەتەپلەی)روشدیە–ناوەندی(،
بەاڵمئاگریشەڕییەکەمیجیهانیهەڵگیرسابانگیسەفەربەردراوناویبۆسەربازی
دەرچوو،خۆیبەدەستەوەنەداولەدەوڵەتیعوسمانییاخیبوو،دوایکوتاییهاتنی
جەنگعوسمانییەکانناوچەکەیانبەجێهێشتوقوتابخانەیروشدیەداخرابووبۆیە
نەیتوانیخوێندنتەواوبکات،کاتێکراپەڕینیبرایمخانیدەلۆبەرپابوو،ئەمیشبەدڵ
وبەکردارلەپاڵشۆڕشگێڕاندابوو،وەکوشاعیرێکزۆربەیهۆنراوەکانیمۆرکیئاینی
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پێوەدیاربووە،بەزمانیکوردیوتورکمانیهۆنراوەینووسیوە،جگەلەوەشزۆربابەتی
لەزمانەکانیفارسیوتورکمانیوعەربیەوەبۆسەرزمانیکوردیوەرگێڕاوە.

٤-قەمەر)قەمەربەگلەرئەڵماس(،لەساڵی١٨9٦لەشاریکفریلەدایکبووەنازناوی
شیعری)قەمەر(بووە،زمانیفارسیوکوردیوتورکیوعەرەبیزانیووە،هۆنراوەی
هەبووە، بااڵی دەستێکی گۆرانیدا و مقام هۆنراوەی بواری لە نووسیوە، زمانانە بەو
لەساڵی١9٧٨کۆچیدوایکردووەبەشێکلەهۆنراوەکانیلەالیەنهونەرمەند)عەلی

مەردان(ەوەکراوەبەمەقام،لەپارچەهۆنراوەیەکدادەڵێت:
بەچاویگەرتەماشاکەیئەزانیکێخریدارە

بەموژگانیخەدەنگئاساجگەرپارەوبریندارە
بەچاویبادەئامێزتبەدایمدڵپەرێشانم

دڵوجەرگوهەناومخوێنئەڕێژێتازەزامارە.

ئەحمەدیکوڕیشێخمحەمەدیکوڕیشێخسەعیدیشاکەل( 5-شاکەلی)شێخ  
ە،لەساڵی١9٠2لەگوندیشاکەلیلەدایکبووە،لەژێرنازناوی)شێخئەحمەدو
گەالوێژی گۆڤاری لە بەتایبەتی خۆیدا سەردەمی ڕۆژنامەکانی و لەگۆڤار شاکەلی(دا
)١9٣9ـ١9٤9(داشیعریباڵوکردووەتەوە،کوردپەروەربووەوئەندامێکیچاالکیپارتی

هیوابووە.
شێخئەحمەدیشاکەلسێجاردیوانەکەیچاپکراوەلەبەغدابەناوی)دیوانیشاکەلی(
بەزمانی چاپکراوە، لەئەستەمبوڵ هەروەها عیرفان( بەناوی)ئەهلی تەورێز لەشاری و
کوردیولەسەرشێوازیماچۆزیاترشیعرینووسیوە،نامەیئەوسەردەمەیڕۆشنبیران
بەهۆنراوەدەنووسراوووەاڵمییەکتریانداوەتەوە،شاکەلییەکێکبووەلەوکەسانەی
کەزۆربەینامەکانیبەهۆنراوەداڕشتووە،زۆرجارئەوانەیوەاڵمینامەکەیانداوەتەوە

هەربەهۆنراوەبۆیاننووسیوە،لەپارچەهەڵبەستێکدادەڵێت:
لەدوایکوردستاندنیاحەرامە

یازوخشپرزەوبێنتیزامە
ئیترئەسپردەیخواوعەمەلبن
بۆجیلیدوایجێگایئەمەلبن.

 ٦-نوحی)مەالحەسەنکوڕیسۆفیعەبدولحەسەنکوڕیکوێخامحەمەدکوڕیکوێخا
لەدایکبووەبۆخوێندنهاتووەتە رۆستەمیزەنگەنەیە(لەساڵی١9٠2لەشاریسەقز
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باشووریکوردستانلەساڵی١9٣5-١9٣٦لەشاریکفریلەگەڵمەالجەمیلرۆژبەیانی
لەنەخۆشخانەی ١9٦٦ لەساڵی خوێندوویەتی، موفتی سەعید مەال لەالی حوجرە لە
دوزخورماتوکۆچیدواییکردووە،بەسەلیقەوەوشەسازیجوانیکردووەوبەکوردێکی

پاراورەوانشیعرەکانیداڕشتووەلەکۆپلەیەکدادەڵێت:
باغیدڵسوورەلەداخیخاڵیرووتخۆمشینەکەم
دوورلەمیحرابیبرۆیتۆسوجدەگاهیدینەکەم
دڵوەکوکۆتەیقەسابوچاووەکوجۆگە

دەڵێنواملەمەیدانیمەراقائەسپیخەمزینەکەم.

٧-موخڵس)قادرمحەمەدمیرئاخوڕ١9٠5–١9٧5(خوێندنیئاینیلەحوجرەو
لەالیمەالتەواوکردووەبەاڵمنەگەیشتبووەپلەیئیجازەیزانستیودەستیلەخوێندن
هەڵگرتووە،خەریکیکاسبکاریبووە،بەگوێرەیدەستنووسەکەیزۆربەیشیعرەکانی
موناجاتیئاینیونەتەوەییبووە،بەبیروباوڕەلەگەڵشێخمەحموودابووەوهۆنراوەی
بەسەرداگوتووە،لەبواریکۆمەاڵیەتیداهۆنراوەیبەسەرئافرەتانداداڕشتووە،لەبارەی

جەژنینەورۆزەوەدەڵێت:
بیستویەکیمانگرۆژینەورۆزە

نەرۆزیکوردانبەزمێکیقۆزە
کفریخرۆشابەژنوپیاوی

نزیکەیهەزارکەسبەشکوزیاوی.

٨-غالب)١9٠٨–١9٤٦(ناویشێخعەلیکوڕیشێخمەحموودکوڕیشێخسەعیدی
رووتەیشاکەلە،نازناویشاعیری)غالب(بووە،پیاوێکیخواپەرستونیشتمانپەروەر
دەنگی لەگۆڤاری هۆنراوەیەکی وچەند داڕشتووە لەوچوارچێوەیەدا بووشیعرەکانی

گێتیتازەباڵوکردووەتەوە،لەپارچەهۆنراوەیەکدادەڵێت:
چخۆشەکوردستانیئێمەجێگەیدڵپەروەرە
هەرچیشتێئارەزووکەیلەمواڵتەمەیسەرە
جێگەیعەیشوسرورەمەوقعیسەیروشکار

ئەموواڵتەخۆشەگشتیباغوسەحراومەنزەرە)٤(.
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کوڕی ئیبراهیم حاجی کوڕی )جەمیل ناوی )١9٨2 – ١9١٠( ناو بێ جیمۆ -9  
مەالئەحمەد(ە،لەساڵی١9١٠لەشاریکفریلەدایکبووە،خوێندنیحوجرەیتەواو
ئەو گۆڤارەکانی لە بابەتی و شیعر چەندین کردووە، مەالیەتی ماوەیەک و کردووە
سەردەمەباڵوکردووەتەوە،پەرتووکێکیبەناوی)مێژوویشەڕیئەهلیێلیبوقارەمانی
بەچاپ لەسلێمانی کامەران لەچاپخانەی لەساڵی١959 ئەیوبی( الدین کوردسالح

گەیاندووە)١(،سەبارەتبەسەالحەدینیئەیوبیدەڵێت:
بۆکوردبەرزییەسالحالدینی

بووبەسەرکردەیلەشکریخەبات
نەکهەربۆکوردوخاکیشیرینی

بۆهەمووگەلوخاکیرۆژهەاڵت)2(.

١٠-مینەجاف)حەمەئەمینکوڕیکەریمبەگیفەتاحبەگیحەمەپاشایسەرۆکی
جاف(ە،لەساڵی١9١١زلەقەاڵیشێروانەلەدایکبووەولەساڵی١9٦5لەبەغدا
هەرچەندە نێژراوە، کەالر نزیک خەلیل سەید گۆڕستانی لە و کردووە دوایی کۆچی
کەالر ئەحمەدی مەال و محێدین مەال لەالی لەحوجرە بەاڵم نەیخوێندووە لەقوتابخانە
و غەزل و نیشتمانی و نەتەوایەتی هۆنراوەی چەندین بووە، ئاینی خوێندنی فێری
دیوانە هۆنیووەتەوە، لەسەرشیعریشاعیران پێنجخشتەکی و ئاینی و کۆمەاڵیەتی
شیعریەکەیبەناویدیوانیمینەجافلەکۆکردنەوەورێکخستنی)مستەفانەریمان(ە،
دکتۆرحەسەنجافپێشەکیبۆنووسیوە،لەپارچەهەڵبەستێکداسەبارەتبەشەشی

ئەیلولی١9٣٠دەڵێت:
دێتەکوڵخوێنیگەشیالشەیمەقتوول

ئەمقەومەئەسێنێحەققیرۆژیشەشیئەیلوول
مەعلوومەکەگومنابێلەناومیللەتیکوردا

جێگیرەلەتۆییمێشکیهەمووگەورەووردا.

لەشەڕیئاوباریکدابەشداریکردووە،بۆزۆررووداووکارەساتوپێشهاتینیشتمانی
ونەتەوەییەکانیسەردەمیخۆیلەسەرئاستیعێراقوکوردستانشیعریهۆنیوەتەوە.
پێنجەم، ساڵی )2( لەژمارەی کفری ناوچەی سنووری شاعیرێکی وەکو جاف مینە

شوباتی١9٤٤،شیعرێکینیشتمانیلەالپەڕە)٣١(باڵوکراوە.
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١١-پشکۆ)١9١٧-١9٧٣(ناوی)محەمەدئەحمەدقەرەداغی(ە،ساڵی١9١٧لەدایک
بووە،لەساڵی١925چووەتەقوتابخانەیسەرەتاییولەساڵی١9٣2چووتەقوتابخانەی
ناوەندیکەرکوکولەساڵی١9٣5لەخانەیمامۆستایانلەبەغداوەرگیراوەولەساڵی
١9٣٨بووتەمامۆستایقوتابخانەیسەرەتاییلەپارێزگایکەرکوک،وەکمامۆستاو
بەڕێوەبەرلەقوتابخانەکانی)حەویجە،ئاغجەلەر،چەمچەماڵ،کفری،کەرکوک(خزمەتی
کردووە،لەناوچەکەدایەکەمئەندامیپارتیهیوا)١9٣9–١9٤5(بووە،لەساڵی١9٧٣ 
لەبەغداکۆچیدوایکردووەوتەرمەکەیانهێناوەتەگۆڕستانیباوەشاسوارلەکفری
نێژراوە،هەندێکلەبیرەوەریەکانیخۆینووسیوەتەوە،زیاترنووسینیباڵوکردووەتەوە.
سەردەمەدا ئەو گۆڤارەکانی و لەرۆژنامە بابەتی و ووتار چەندین نووسەر پشکۆی
بزانە(بەناویخۆیەوەلەشاری نەتزانیوە بابەتێکیبەناوی)ئەگەر باڵوکردووەتەوە،
لە ١9٤5 لەئابی شەشەم )٨(ساڵی لەژمارە ناردووە، گەالوێژ گۆڤاری بۆ کفرییەوە
بووە مامۆستا چەمچەماڵ لە کە پشکۆوە ناوی بە باڵوکراوەتەوە، )٤٨(دا الپەڕەی
بابەتێکیلەژێرناونیشانی)لەبەینیژنوپیاودا(بۆگەالوێژناردووە،لەژمارە)٣( 
بەناونیشانی بابەتێکی باڵوکراووەتەوە، لەالپەڕەی)5( ١9٤5 ئاداری ساڵیشەشەم،
پێنجەم )2(ساڵی ژمارەی ١9٤٤ شوباتی لە تورکدا( ئینسیکلۆپیدیای لە )کورد

لەالپەڕەی)١5(باڵوکردووەتەوە.

١2-حاجیبرایمیشاتری)برایمیکوڕیحاجیمحەمەدیکوڕیمەحموود(ە،لەبنەماڵەی
)برایمی(یتیرەی)شاتری(هۆزی)جاف(ەلەساڵی١9١٧لەناوچەی)چااڵونەخشینە(
سەربەناحیەیپێبازلەژێردەوارێکیڕەشلەدایکبووە،ئەوکاتەمەالکانیناوهۆزی
جافلەگەڵئەمهۆزەدالەکاتیکۆچکردنداگەرمیانوکوێستانیانکردووەودەوارێکی
تایبەتیانبۆمزگەوتتەرخانکردبوو،)مەالعەبدوڵاڵومەالمحەمەدیرەببانی(ساڵیک
وشەشمانگوانەیئاینیانبەناوبراوووتووەتەوەتاوەکوقورئانیخەتمکرد،پاشئەو
)میرزاعەبدال(ئەودواییخوێندنیئەوسەردەمەیپێتەواوکردووە،شیعرەکانیزیاتر
مۆرکیکۆمەاڵیەتیونەتەوایەتیپێوەدیارە،دوودیوانەشیعریبەناوەکانی)١-دیوانی
جاف2-کۆچوباروگەڕانەوە(لەچاپداوە،پیاوێکیراستگۆونیشتمانپەروەربووە،
زمانیعەرەبیوفارسیوهەندێکتورکیزانیوە،زۆربەیرووداوەکانیژیانیخۆیبە

شیعرهۆنیووەتەوە،لەپارچەهۆنراوەیەکدادەڵێت:
ببیننجارجارئەموتارەیمن

بەدڵسەیریبکەنئەمئەشعارەیمن
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بکەومەبیرتانبۆفاتیحایەک
جارجارەبۆمبکەندوعایەک.

کوێستان داودەی لەناوچەی داودەیە لەهۆزی رەمەزان( فەقێ )خەلیل عەبداڵ -١٣
شاری دێتە الویتیدا لەهەڕەتی شاعیرە، )خەتاپۆش(ی سەردەمی هاو بووە، لەدایک
کفریولەوێنیشتەجێبووە،لەکۆتایبیستەکانیسەدەیبیستداکۆچیدوایکردووە،
هەندێکیان و تێدایە ئاینی ناوەرۆکی و بووە کالسیکی رێبازی لەسەر هۆنراوەکانی
نووسیوە،رەشبگیریکردووەتەداستانو بەجارێکشیعریهەجوی ستایشنوجار

چەندپارچەهەڵبەستێکیدڵداریشینووسیوە،لەمدێڕەهەڵبەستەدادەڵێت:
جەوروجەزازوڵمئینسانی

سەدخۆزگەبەمەرگنەکزندەگانی.

 ١٤-سامیعەلیدەلۆ)سامیکوڕیعەلیکوڕیوەیسیبەگیدەلۆ(یەلەساڵی١92٤ 
لەگوندیعەینفارسسەربەناحیەیقەرەتەپەلەدایکبووە،خوێندنیسەرەتاییلەشاری
لەخوێندنهەڵگرتووە، باوکیەوەدەستی بەهۆیکۆچیدوای تەواوکردووە، کفری
و دڵداری و کۆمەاڵیەتی شیعرەکانی کردووە، دوایی کۆچی کفری لە 2٠٠5 لەساڵی

داستانئامێزبووە،لەپارچەهۆنراوەیەکدادەڵێت:
ئەمڕۆدەڵێنبەهارە
عالەمهەرلەگوڵزارە

یاخواهەرکوێربێترەقیب
وادڕکیمنویارە.

لەساڵی)١9٤٤-١9٤5(چەندینپارچەهۆنراوەیلەگۆڤارەکانیگەالوێژودەنگیگێتی
تازەباڵوکردۆتەوە.

شاعیرانیکفریودەوروپشتیزۆربەیانسەربەچینیچەوساوەبوونلەگەڵداگیرکەردا
دەستیانتێکەڵنەکردووەوملیانبۆچەوسێنەرانشۆڕنەکردووەوبەشانوباڵیاندا

هەڵیاننەداوە.
ب-رۆڵیگۆڤارورۆژنامەلەرۆشنبیرکردنیخەڵکیناوچەکە:

رۆژنامەیەکیبچووکلەکەرکوکبەناوی»نەجمە»وە،لە١5-١2-١9١٨سەرەتا
بەزمانیعەرەبیودواتربەزمانیتورکیدەرچووە،ئەمرۆژنامەیەلەالیەنحکومەتی
ئینگلیزەوەدەرکرادواتررادەستیحکومەتیعێراقیکرا،تاکوساڵی١92٦بەردەوامبوو
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لەدەرچوون،بۆباڵوکردنەوەی»ئیعالنیتاپۆ»ودامودەزگاکانیتر،هەندێ»بەیان»و
»ئاگاداری»یحکومیدەردەهات،جگەلەوانەهەندێباسوهەواڵیئەمالوئەوالو،
جارجاریشهەندێشیعریاوتاریکورتیبێفەڕیتورکیتێیاندادەنووسرا،ئەمرۆژنامە
ناوچەییەکەرۆژانەلەسەریەکالپەڕەبەتورکیباڵودەکرایەوە،لەسەرەتادانزیکەی
)2٣٠(دانەیلێدابەشدەکرا،لەکەرکوکوکفریوهەولێروسلێمانیدەخوێندرایەوە.
شاریکفریبەهۆیئەوەیکەوتبووەچەقەڕێگایسلێمانیوبەغداوەئەورۆژنامانەیلەو
سەردەمەدادەردەچووندەگەیشتنەشاریکفری،وەکئەحمەدخواجەلەبیرەوەیەکەیدا
)چیمدی(باسدەکات»لەسەردەمیحکومەتیشێخمەحمووددارۆژنامەیئومێدی
ئیستقالل)امیدیاستقالل()5٠٠(دانەلەورۆژنامەیەلەپۆستەخانەیکفرییەوەئەنێردرا
بۆئینگلیزەکانوپیاوەناسراوەکانلەبەغدا»ئەمەشکاریگەریلەسەرجواڵنەوەی

رۆشنبیریناوچەکەهەبوو.

هەبوو، مەحمووددا شێخ حکومەتی لەگەڵ هاوسۆزیان کفری ناوچەی دانیشتوانی
جگەلەوەشپاڵپشتیگەشەکردنیزانستورۆشنبیرییانکردووەوەکلەرۆژنامەیەکی
زەنگەنە ئاغاسەرۆکی عەلی حەزرەتیشهریاری یاوەری « هاتووە ئەوسەردەمەدا
ئاشکرا راستییە ئەو ئەمەش چاپخانەیەک«، هێنانی بۆ بەخشیووە )١٠٠(روپیەی
دەکاتبەشێکلەخەڵکیناوچەیکفریبەهەمووشێوەیەکپشتگیریبەرەوپێشچوونی

حکومەتیئەوسەردەمەیکوردبوونە.

لەساڵی١925ئیسماعیلحەقیشاوەیسمامۆستایقوتابخانەیسەرەتاییکفریبووە،
حوزنی( )حوسێن پێشکەشی و کڕیووە ساڵێک بۆ کوردستانی( )دیاری رۆژنامەی
کردووەئەمەشئەوەدەگەیەنێترۆژنامەیدیاریکوردستانبەشاریکفریگەیشتووە.
یەکەم بووە، ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی ڕۆژنامەیەکی )ئەیلەری( ڕۆژنامەی
ژمارەیلە2یئادار١9٣5زلەشاریکەرکوکدەرچوو،هەفتەی)2(ژمارەیبەزمانی
تورکیلێدەردەچوو،سەرنووسەرەکەیعەبدولقادرخلوێی)کفریلی(بوو،مامۆستاسەعید
بەسیمکەمامۆستایقوتابخانەیسەرەتاییبوولەکفریبابەتیتێداباڵوکردووەتەوە.
لەکفریدالەساڵەکانیسییەکانداڕۆژنامەوگۆڤاریکوردیلەشاریکفریدەفرۆشرا،
لەالیەنماجدمستەفاقائیمقامیکفرییەوە)١9٣٠–١9٣١ز(یانەیرۆشنبیریلەکفری

دامەزرا.
ڕۆژنامەیروناکیکەلەهەولێردەردەچوولەساڵی١9٣5هەندێکلەژمارەکانیدەگەیشتنە
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کفری،کاتێکمەالجەمیلرۆژبەیانیلەکفریبووەنامەیبۆرۆژنامەیروناکینووسیوە.
گۆڤاریگەالوێژلەوسەردەمەدارۆڵێکیکاریگەروگرنگیلەروویسیاسیورۆشنبیری
وئەدەبیدەبینی،گۆڤاریگەالوێژلەبەغداددەردەچووبەرێکوپێکیدەگەیشتەشار
وهەندێلەگوندەکانیگەرمیانولەرێگایکەسانیدیاریکراوەوەباڵودەکرایەوە،
لەکفریسابیرحاجیفەتحوڵاڵ)سەڵتەزەرد(باوەڕپێکراویگۆڤارەکەبووباڵووپەخشی
کردووەتەوە،هەندێکلەنووسەرانورۆشنبیرانیناوچەیکفریبابەتیانلەوگۆڤارانەدا
ئەو دیکەی گۆڤاری و کوردی کتێبی زەرد سەڵتە سابیر هەروەها باڵودەکردەوە،

سەردەمەیدەفرۆشت.

ڕۆژنامەی)شیالن(لەگوندیزەرداویسەربەقەزایکفریلەساڵی١9٤٤دەردەچوو،
لەسەرەتاوەبەدەستنووسراوە،پاشترتوانیویانەئامێرێکیچاپپەیدابکەنوبەکاری
بهێننبۆدەرکردنیرۆژنامەکە،بەنهێنیبەسەرزۆرینەیشارەکوردییەکاندادابەشیان
کردووەوچەندژمارەیەکیگەیشتووەتەهەولێروبەغداد،ئەوانەیبەشداریانکردووەلە
دەرکردنیبریتیبوونلە)محەمەدتوفیقوەردی،محەمەدقەرەداغی،محەمەدنەجیب
تاڵەبانی،شێخحوسێنبەرزنجی،مستەفانەریمان،شێخعەتایتاڵەبانیوچەندانی
تر(،ئەوکاتانەیبەدەستدەنووسرایەوەسەرەتادووالپەڕەبووە،بەاڵمکاتێکئامێری

چاپیانبەکارهێناوەبەچوارالپەڕەباڵوکرابوەوە،تێکڕا)١5٠(ژمارەیلێدەرچوو.
شیت حاکم سەعید، عەبدولڕەحمان وەک)حاکم نووسەرانی و ئەدیب سییەکاندا لە
هەبووە، خۆیان رۆڵی کفریدا ناو لە رۆژبەیانی( جەمیل مەال مجرم، شاکر مستەفا،
رۆژنامەوگۆڤارەکانیوەک)ژین،گەالوێژ،هەتاو(لەکفریداباوەڕپێکراویانهەبووەو

کتێبیکوردیتێیدافرۆشراوە.

لەچلەکاندائەمنووسەرانەیکفریلەالپەڕەیڕۆژانامەوگۆڤارەکاندابابەتیانباڵو
کردەوەتەوە)ئەحمەدشاکەلی)شاکەلی(،محەمەدئەمینبەگیجاف)مینەجاف(،
محەمەدقەرەداغی)پشکۆ(،جیمۆبێناو،سامیعەلیدەلۆ،محەمەدسەعیدجاف،

موکڕەمتاڵەبانی،مستەفانەریمان(.

ج-بزاڤیرۆشنبیریلەناوشاریکفریدا:
لەوڕۆژگارەداناوەندیدەسەاڵتلەدەوڵەتیعوسمانیداتادوائەندازەلەخوێندەواری
ورۆشنبیریدەترساوئامادەنەبووبەهێچشێوەیەکالیلێبکاتەوە،چونکەئەوکاتە
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پیاوانیئاینیخاوەندەسەاڵتودەسترۆیشتووبوونولەناوەندەکانیبڕیارەوەنزیک
بوونورۆڵیگەورەیانلەدەرکردنیبڕیاریسیاسیداهەبوو،بۆیەدەبینینمەسەلەی
رۆشنبیریلەسایەیدەوڵەتیعوسمانیدادرەنگچەکەرەیکردولەسەرخۆنەشونمای

کردووە.

سەرەتاییسەدەیبیستناوچەیگەرمیانجیاوازبوولەوەیئەمڕۆیوجیاوازیەکانیش
هەمووالیەنەکانیژیانیدەگرتەوە،کاتێکباسیالیەنیرۆشنبیریئەوسەردەمەدەکەین
وپێموایەبۆرۆشنبیرانیناوچەیکفریودەرووپشتیپێویستوگرنگەبەوردیلە
حاڵوردەکاریژیانیرۆشنبیریئەوانبەئاگابنوماندووبوونیهەمووئەوانەیرۆڵیان
بینیووەلەپێکهێنانوگەشەپێکردنوبەرەوپێشبردنیرۆشنبیریلەگەرمیاندا.

بەشێکلەخاوەنموڵکودەسەاڵتدارەکانیگەرمیانرۆشنگەر)منەوەر(بوونپشتگیری
رۆشنبیرانیانکردووە،هەمیشەدیوەخانەکانیانمەالوخوێندەواروگۆرانیبێژوکەسانی

هۆنەردۆستوشارەزایانتێدابووە.

یەکێکلەوانەمەجیدپاشاکتێبخانەیەکیگەورەیهەبووخاوەندیوەخانەومەقامبوو
پیاوێکیبەرچاوتێرونەبەردبوشاعیریوەکشێخڕەزایتاڵەبانی)١٨٣5–١9١٠( 

بەزمانیتورکیستایشێکیبەرزیپێیداهەڵداوەوتوویەتی:
شخێکاملاگربولنسەبوگون

مرحمتلو)مجیدپاشا(در
دودمانملوکبابانن

قالمەبرشمسیعالمڕرادر

واتە))ئەگەرپیاوێکیکامیلوتەواوهەبێتئەویشمەجیدپاشایەلەنەوەیبابانەکە
وەکخۆرئەمناوەیڕۆشنکردووەتەوە((.

هەرلەبنەماڵیبابانەکانکەسێکیدیکەیانبەناویئەحمەدبەگیبابانلەگوندیکنگربانی
هونەرمەندێک و شاعیر و ئەدیب هەر هەبوو، گەورەی کتێبخانەیەکی خۆیدا لەماڵی
رێگایانبکەوتایەتەکفریئەبوایەسەردانیانبکردایەوشەوێدوانلەالیدەمانەوە،
لەوانە)رەفیقحلمی،مەالیسەیدحەکیمخانەقینی،قانع،بێخود،حوسێنخانەقا(

جگەلەدەیانئەدیبونووسەرکەلەناوچەکەداهەبوون.
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یەکێکیترلەناودارەکانیشاریکفری)سەیدمحسنئاغا(بوو،چەندساڵێکسەرۆکی
شارەوانیبووەوخاوەندیوەخانوکتێبخانەبووە،زۆربەیکتێبەکانیئەوکتێبخانەیە
ئاینیبووە،ئەوسەردەمەڕادیۆینەبووبەاڵمقەوانهەبووخەڵکیزۆرکۆدەبوونەوە
لەدیوەخانیسەیدتالیب،لەبۆنەویادەئاینیەکانداووتاروسرودیئاینیخوێندراوەتەوە.
لەناوشارداچەنددیوەخانەیەکهەبووئێوارانرۆشنبیرانوناودارانیشارئەچوون
لەوێیەکتریاندەبینیوقاوەیتاڵیانئەخواردەوەودەنگوباسیانبۆیەکترئەگێڕایەوە

لەوانەدیوەخانەبەناوبانگەکەیمجیدپاشاوسیدمحسنئاغابوو.

پێشئەوەیکارەباورادیۆلەناودابێتلەچایخانەکانداشەوانکتێبی)رۆستەموزاڵ(
و)شیرینوفەرهاد(و)خورشیدوخاوەر(وداستانەکانیدیکەئەخوێندرایەوەلەم

بوارەداشاعیرخەلیلمنەوەرناوبانگیدەرکردبوو.
ئیسماعیلحەقیشاوەیسلەساڵی١92٤وەکومامۆستاگوێزراوەتەوەبۆدەڤەریگەرمیان
ولەساڵی١92٧لەقوتابخانەکانی)ناێریەوکەرکوکوکفری(داوانەیوتووەتەوە،بەو
ناوبراوکەسێکیرۆشنبیربووەکاریگەریلەسەررەوشیرۆشنبیرو پیوەدانگەیکە
سیاسیخەڵکیکفریهەبووە،هەرلەوسەردەمەدالەوێمامۆستایقوتابخانەبووە
تێکەاڵوبوونێکی باڵوکراوەتەوە، و ناردووە بابەتیان کوردستان( )دیاری گۆڤاری بۆ
کەلتووریوفەرهەنگیلەنێوانخەڵکیناوچەیکفریوناوچەکانیدیکەیکوردستاندا

هەبووە.
  

هەرلەبیستەکاندالەکفریدووکوردیکوردستانیتورکیابیروباوەڕیکوردایەتیانباڵو
العابدینبەگ(کاتبی ئەکردەوەیەکەمیان:)خلوێبەگ(مامۆستابوو،دووەمیان:)زین
تەحریربووکوردەکانیشارەکەلەدەوریانکۆئەبوونەوە،هاتنیخەڵکیرۆشنبیری
ناوچەکانیدیکەیکوردستانفاکتەرێکبووەبۆزیاتررۆشنبیرکردنیخەڵکیناوچەکە،
چونکەئەوانەهاندەربوونەبۆئەوەیژمارەیەکنووسەروئەدیبلەناوچەیکفریدا

هەڵکەوێودەرکەوێ.
لەکفریدالەساڵەکانیسییەکانداڕۆژنامەوگۆڤاریکوردیلەشاریکفریدەفرۆشرا،
لەالیەنماجدمستەفاقائیمقامیکفرییەوە)١9٣٠–١9٣١ز(یانەیرۆشنبیریلەکفری
دامەزراولەنێوشاریکفریدیوەخانوکتێبخانەیماڵیسەیدەکانوبابانەکانرۆڵیان
ئەمانە شارەکە، خەڵکی رۆشنبیری جواڵنەوەی بە برەودان و پەرەپێدان بۆ هەبووە

زەخیرەیەکیمێژوویئەدەبیورۆشنبیریبوون.
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ساڵەح شێخ نوری شێخ و شاعیر گۆرانی سەرەتا تازەگەری شیعری سەردەمی بۆ
هەوڵیاندارچەشکێنیبواریشێعریئازادونوێگەریبنکەلەسلێمانیوهەولێرو
کەرکوکچووزەرەیانکردوسەردەمیروانگەکەشیرکۆبیکەسرابەرایەتیدەکردشێخ

ئەحمەدشاکەلیسەربەگروپیسلێمانیبووە.

لەسەرەتایسااڵنیحەفتاکانەوەلەتیفهەڵمەتوفرهاد)ئەنور(شاکەلیدووکەسی
دیاریئەوبزاوتەشیعریورۆشنبیریوئەدەبیەبوون،هەروەهائەنورشاکەلیوکنعان
مەدحتسەربەوقوتابخانەبوونکەبە)نوێخوازیکفری(ناوزەددەکرێتتاکوئێستاش
و دڵخۆشی جێگای شاکەلی فرهاد)ئەنور( و هەڵمەت لەتیف شاکارەکانی و نوسین
دەستخۆشییەوبەدواییخۆیانداجواڵنەوەیشیعریانلەکفریوناوچەکەدابەهێزتر
وبەپێزتروئەکتیفترکردوەکەژمارەیەکیزۆرشاعیرونووسەروروناکبیرو
چیرۆکنووسورۆژنامەنووسلەشاریکفریدادەرکەوتنکەلەبواریشیعریدامەهاباد

قەرەداغیزۆربەباشیدەرکەوتووە.

چەندینکەسیترکتێبونوسینوشیعروچیرۆکوبابەتیانباڵوکردووتەوەوەکو:
)مستەفانەریمانوشێخمحەمەدشاکەلیودکتۆرموکەرەمتاڵەبانیوشێخسەعید
قیس و بەرزنجی موکەڕەم سەید و ئارام سەباح و تاڵەبانی عەتا شێخ و شاکەلی
قەرەداغیوعبداللەقەرەداغیوعبداللەسابیروفەریقئەمینوتاهیرشێواووعمر
فارسوئازادهیدایتدەلۆوساڵەحهەالجوعمرشەریفکەریموسالححەمیدعبداللە
رەمەزانومامۆستاعەلیعبدللەومامۆستاسالحمەجیدوبەیانهیدایتوسهیل
خورشیدوفاتحسەالموشکورحمەیهەیەروفایقخورشیدوسامانکەریمورەحیم
عبدوالکریموسەفوەتندیمومامۆستاعەلیحسێنوعبدالموتەلیبسەرحەدوعومەر
سەرقەاڵیوسدیقحاجیسەعیدو)ابوعەلی(وتابانشێخعبداللەوئاریعوسمان
خەیاتوکەژاڵمامجاللمەسۆیوقادرقەرەداخیوقادرسابرامینوهیواعلیو
حیدەراحمدحەمەهەیەروعبدالحکیمندیمداودیتالبوەندوایوغالبوەندوایوغازی
حمەتالیبوغازیفاتحوەیسوعوسماننامۆودەرونعومەردەلۆوئەیوبکوردیو
هیدایتجاسمابراهیمکارێزیوسیروانحاجیئەمینوشێرزادهیدایتونیشتمانبێنەوا
وشاخەوانسابیروفەرحانخورشیدحەمکوڵوددکتۆربەمۆدەلۆوبەندە)حسێن

ئیسماعیلخاندەلۆ(....چەندانیتر.
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فەرهادشاکەلیولەتیفهەڵمەتتەکانێککاروانەکەیانبەرەوپێشبرد،دەنگدانەوەی
باشیلەسەرئاستیکوردستانهەبووکەپەیوندیەکیتوندوتۆڵوباشیلەنێوان

شاعیروروناکبیروئەدیبانیکفریوشارەکانیتردروستکرد.
سەباریئەوەشدیارەدیمەنیدڵڕفێنیجارانیشاریکفریکاریکەریهەبووەکاریگەری
بە ئەمشارەهەبووەرەحمەتواڵیکوڕیسوڵتانکە بێژانی لەسەرمەقاموگۆرانی
رەحمەتواڵشەڵتاغناسراوەخەڵکیشاریکفریبووەرۆڵیبەرچاویهەبووەلەبواری
مەقامیئێراقیداچووتەبەغداولەوێکاریگەریلەسەرمەقامزانانیئێراقیهەبووەو
ناسراوە وربازکەگۆرنیبێژێکی زیدان احمد دامەزراندووەکە تایبەتی قوتابخەنەیەکی
رەووتی لەسەر نەخشی کفری شاری ئەوەی لەبەر ناسراوەکانی، قوتابیە لە یەکێکە
مەقازانە رابردوو وچلەکانیسەدەی لەسااڵنیسییەکان دەبینین هەبووە، مەقامات
ناوداروشارەزاکانیکوردوعەرەبوەکوعەلیمەردانومحەمەدگوبانچیوحوسێن
عەلیسەردانیئەمشارەیانکردووەتەنانەتعەلیمەردانمەقامیبەسەرباخیپاشادا
ووتووەکەباخێکیخۆشیئەوسەردەمەبووە،مەالمحەمەدومەالعەبدواڵئەفراندنیان
اللە و هەبووە.مەقامەکانی)قەتار ئاینیەکانەوە رێگایسروودە لە مەقامدا بواری لە
وەیسیوخورشیدیوخاوکەروئایئای(لەناوچەیکفریبەناوبانگنودەوترایەوە،
چەندینمەقاموگورانیبەزمانیکوردیوعەرەبیوتورکمانیوفارسیلەمشارەدا
حەسەن و ناڕاس وەکو)حوسێن بینوە رۆڵیان بوارەدا لەو کەس چەندین ووتراوە،
قەرەمیتیوشنەبەربەروعەلیعەباسچۆالخوعەدنانجاسموعلیلفتیئاغاییو

شەماڵ...هتد(
هەربۆیەلەمساڵەدامیهرەجانێکبۆمەقاماتیکوردیبۆماوەیدوورۆژبەسەرپەرشتی
وەزیریرۆشنبیری)د.کاوەمەحمود(لەشاریکفریبۆمەقامزانانیکفریودوزخورماتوو

کەالر...هتدبەڕێوەچوو.

سەرچاوەوپەراوێزەکان:
مەال:وشەیمەاللە)ملقیملق(یعەرەبییەوەهاتووەکەبەکوردیواتای)پقە(دەگەیەنێ،جالەبەرئەوەیکەمەال
مێشکوبیروهۆشوئەندێشەیپڕبووەلەزانینوهەمووزانیارییەئاینییەکانئەخوێنێوئەیانزانیبەشێوەیەک
پڕبووەلەزانیاریەشەرعییەکانیئاینیپیرۆزیئیسالموزانایەبەهەمووکاروفەرمانەشەرعییەکانی،بەمهۆیەپێی

وتراوەمەال.
سەبارەتبەوشەیفەقێوشەکەعەرەبییەولەوشەی)فقیە،یفقە،فقیها(وەهاتووە)فقیە(لەسەروەزنی)فعیل(
ەوئیسمیفاعیلەوبەمانایزاناوتێگەیشتوودێ،لەڕوویزاراوەیەوەفەقێبەواتایزانادێبەشتەوردەوکارییەکان
کەلەژێرهەستیبینینیچاودانین،بەڵکوبەبیروهۆشوزیەنفەرمانەشەرعییەکاندەزانێوەکخواپەرستی،
نویژ،ڕۆژو،زەکات،...هتد.مەحموودعەزیزحەسەن،ژیاتیفەقێودەنگیفەقێ،چاپخانەیشڤان،سلێمانی،2٠٠٨. 

مستەفانەریمان،شۆڕشیئیبراهیمخانیدەلۆ١92٠،دارالحریەللگباعە،بغداد،١9٨5.
مستەفانەریمان،بیرەوەریەکانیژیانم،دارالحریەللگباعە،بغداد،١99٤.
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عمر علی شریف، ڕستژکارات عن تاریخ الکرد الحدیپ، مطبعە وزارە التربیە، ڕربیل، ٢٠٠٥.
د.عمادعبدالسالمرۆوف،مراکزپقافیەمغمورەفیکردستان،مۆسسەموکریانللبحوپوالنشر،ڕربیل،2٠٠٨.  

سمکۆبەهرۆز)ئەژی(،مێژوویگۆڕانەڕۆشنبیرییەکانیناوچەیکەرکوک،چاپخانەیشەهیدئازادهەورامی،کەرکوک،
.2٠٠٦

راپۆرتیکارگێڕیدەڤەریکەرکوک)ماوەی١یکانوونیدووەمتا٣١یکانوونییەکەمی١9١9(.
مستەفانەریمان،ئەدیبونووسەرانیکفریودەوروپشتی،نەوشەفەق)گۆڤار(،ژ)2(،ئایاری2٠٠٣.

ئازادهیدایەتدەلۆ،دیداریرۆشنبیری،چاپخانەیچرا،هەولێر،2٠٠5.
د. ابراھیم خلیل احمد، تگور التعلیم الوگنی فی العراق )١٨٦٩-١٩٣٢(، مطبعە جامعە البێرە، بێرە، ١٩٨٢.

حەسەنبارام،چەندالپەڕەیەکلەمێژویخورماتو،چاپخانەیرەهەند،سلێمانی،2٠٠٧.
نەریمان،مامۆستاینەمر،مگبعەالڕمە،بغداد،١9٧١.   

 محمد علی القرەداغی، ھویە کرکوک الثقافیە و القداریە، منشورات ئاراس، ط ٢، ڕربیل، ٢٠٠٧.
شاکرفەتاح،مەالکاکەحەمە،چاپخانەیکامەرانی،سلێمانی،١9٧2. 
عالءالدینسجادی،کوردەواری،چاپخانەیمەعارف،بەغدا،١9٧٤. 

د.محەمەدعەبدوڵاڵکاکەسور،گەشەکردنیخوێندنیفەرمیلەلیواکانیکوردستانیعێراقدا)١92١-١95٣(،لەزنجیرەی
بالوکراوەکانیگۆڤاریئاسۆپەروەردەیی-2٠-،هەولێر،2٠٠٤.

د.عمرابراهیمعزیز،تگورالتعلیمفیاقلیمکردستانالعراق،ئەکادیمی)مجلە(،ع)٨(،هەولێر،2٠٠٨.
محەمەدیمەالکەریم،فەقێوفەقێیەتیلەکوردستانیجاراندا،بەیان)گۆڤار(،ژ)٨(،١9٧٣.

راتبەیفەقێ:ئەمەچەندجۆرێکیهەبووە،وەکراتبەینانچنینەوەیمااڵن.یاراتبەیکەرەوڕۆن،یاراتبەیپارە
ودانەوێڵەلەالدێکاندا..هتد،راتبەیکەرەلەبەهارانداولەگوندەکانیکوردستانیباوبوو،وشەی)راتبیاراتبە(
کەوشەیەکیعەرەبیەواتایچیەبۆچیئەمەیانداناوەوبەکارهێناوەبۆداواکردنینانچنینەوەوکەرەو...هتد.
دەقنە:فەقێکانبەشەوکەسێکیخەڵکیگوندیانلەگەڵخۆیاندەبردبۆکۆکردنەوەیپیتاک)رۆنوشەکروچای

ساوەروپارەو...هتد(بۆئازوقەیزستانکۆیاندەکردەوە.
شێخمحەمەدشاکەلی،بزوتنەوەیرۆشنبیریلەگەرمیان،بانەرۆژ)گۆڤار(،ژ)١١(،تشرینییەکەم2٠٠٤.

ئاکۆعەبدولکەریمشوانی،شاریسلێمانی)١9١٨–١9٣2(،چاپخانەیزانست،سلێمانی،2٠٠2.
موێلوالیتی،سالنامەرسمیسیدر،١٣١١رۆمی-١٣١2ە،موێلمگبعەسندەباێلمشدر.

موێلوالیتی،سالنامەرسمیسیدر،١٣25هـ.
سالنامەوالیتیموێل١٣١٠ە.

د.عەلیوەردی،سروشتیکۆمەڵگایعێراق،و:بەرزانئەحمەد،لەباڵوکراوەکانیخانەیچاپوباڵوکردنەوەی
چوارچرا،سلێمانی،2٠٠5.

ماوەیخوێندنلەقوتابخانەکانیڕوشدیەتاکوهەشتاکانیسەدەینۆزدەهەم)٤(ساڵبوولەدوایدابووە)٣(سالڕ.
  عبدالرزاق الھاللی، تاریخ التعلیم فی عهد اإلحتالل البریطانی، مطبعە المعارف، بغداد، ١٩٧٥.  

هوگرگاهرتوفیق،دورالێحافەالکوردیەفیتگورالوعیالقومیالکوردی)١٨9٨-١9١٨(،مگبعەوزارەالتربیە،گ١،
اربیل،2٠٠٤.

سھیل خورشید عزیز، صفحات من تاریخ منطقە کفری، مرکز )تەما(للگباعە والنشر، السلیمانیە، ٢٠٠٢.
مستەفانەریمان،ئەدیبانونووسەرانیکفریودەوروپشتی،نەوشەفەق)گۆڤار(،مانگانەیەکیرۆشنبیرییەدەزگای

شەفەقیرۆشنبیریلەکەرکوکدەریدەکا،ژ)22(،کانوونیدووەمی2٠٠5.  
لەمێژوویهاوچەرخیکورد،زنجیرەکتێبیدەزگایچاپوپەخشیسەردەم، باوەڕ،چەندالپەڕەیەک ئەحمەد

سلێمانی،2٠٠٤.   
جاسممحەمەد،کەالرلەالدێوەبۆشار،لەباڵوکراوەکانیمەکتەبیبیروهۆشیاری)ی.ن.ک(،سلێمانی،2٠٠5.

ئا:عەدنان،قوتابخانەیشێروانەمێژوویەکپڕلەسەروەری،شێروانە)گۆڤار(،ژ)٤(یساڵی2٠٠٦.
الدلیلالعراقیالرسمیلسنە١9٣٦،رئیسالتحریر:محمودفهمیدرویش،بغداد،١9٣٦.

الوقائعالعراقیە،ع)9٨9(السنەالتاسعە،الڕولمنحزیران١9٣١.  
عبدالرزاقالحسنی،تاریخالوزاراتالعراقیە،ج٣،گباعەونشرڕفاقعربیە،گ٧،بغداد،١9٨٨.  

د.وەلیدحەمدی،کوردوکوردستان،و:موحمەدنوریتۆفیق،چاپخانەیئۆفسێتیتیشک،سلێمانی،١999.
محەمەدرسولهاوار،شێخمەحموودیقارەمانودەوڵەتەکەیخوارویکورستان،ب2،چاپخانەیبالکروز،

لەندەن،١99١.  
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فریداسسرد،المسالەالکردیەبعدقانونإدارەالدولەالعراقیە،مگبعەمکتبەمدبولی،گ2،القاهرە،2٠٠٦.
کوردستانیعێراقلەبەڵگەنامەکانیوەزارەتیدەرەوەیبریتانیادا،و:سلمانعلی،بەرگییەکەم،بنکەیژین،سلێمانی.

د.مکرمتاڵەبانی،شەڕیئاوباریکبۆچیشکستیهێنا؟،ڕەنگین)گۆڤار(،ژ)٦٨(،١99٤.
اریکبراور،یهودکردستان،مگبعەوزارەالتربیە،ڕربیل،2٠٠2.

گۆرانئیبراهیمساڵح،کەرکوکلەسەردەمیدەوڵەتیعوسمانیدا،دەزگایچاپوپەخشیحەمدی،سلێمانی،2٠٠٧.
عومەرعەلیشەریف،٧٠ناوداریکەرکوکوگەرمیان،چاپخانەیئارابخا،کەرکوک،2٠٠٧.

رێبوارئدریس،شاعیریپایەبەرزیکوردخەلیلمنەوەر،هاواریکەرکوک)گۆڤار(،ژ)٣(،ئاداری١999.
ساڵحهەالج،گوڵبژێرێلەشیعروشاعیرانیگەرمیان،چاپخانەیئارابخا،کەرکوک،2٠٠٨.

مەحمەدئەحمەدسەعید)کەساسجەباری(،کەرکوکوبزاڤیشیعریکوردی،دەزگایچاپوپەخشیسەردەم،
سلێمانی،2٠٠٨.

سمکۆبەهرۆز،بیلۆگرافیایرۆشنبیرانوناودارانیکەرکوک،کەرکوک)گۆڤار(،ژ)٣٤(،ساڵینۆیەم،پایزی2٠٠٧.
دەستنووسیموخڵسیشاعیرلەالیمامۆستا)ێباحئارام(یکوڕیپارێزراوە.

دیوانیمینەجاف،کۆکردنەوەورێکخستنیمستەفانەریمان،مگبعەالجاحڤ،بغداد،١99٠.
سامیعەلیوەیسیبەگدەلۆ،باخچەیهەژاران،چاپخانەیراز،سلێمانی،2٠٠٤.

احمدخواجە،چیمدی،ب2،چاپخانەیکامەران،سلێمانی،١9٦9.
رۆژیکوردستان)رۆژنامە(،ژ)١٤(،ساڵییەکەم،سلێمانی،٨رجب١٣٤١ک،2٤شوبات١٣٣٨رۆمی.

دیاریکوردستان،ژ)5(،مایسی١925،ل١١،١2،رەفیقصالح،دیاریکوردستان١925ـ١92٦،چاپوپەخشی
سەردەم،سلێمانی،2٠٠١.

سمکۆبەهرۆز)ئەژی(،مێژوویگۆڕانەڕۆشنبیریەکانیناوچەیکەرکوک،چاپخانەیشەهیدئازادهەورامی،کەرکوک،
.2٠٠٦

کوردستان د. ئامادەکردنی روناکی، دەردەچوو. لەهەولێر ،١9٣٦ مایس ١٦ی شەمە ژ)١١(، )ڕۆژنامە(، روناکی
موکریانی،چاپخانەیوەزارەتیپەروەردە،چ١،هەولێر،2٠٠١.
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توێژینەوەیەکی سۆسیۆلۆژییە

جوتیار فه ریق
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پێشهكی
بێگوومانتوێژینەوەلەسەرکرێکارانوڕەهەندەکانیژیانیانکارێکیگرنگە،ڕەنگەپڕ
زەحمەتێکیگەورەشبێت،هۆکاریقورسیئەمبابەتەشدەگەڕێتەوەبۆوەالخستنو
فەرامۆشکردنلەڕووینوسینوتوێژینەوەیزانستییونەبوونیسەرچاوەیکوردی
لەڕوویمێژووییوکۆمەاڵیەتییەوە،کەبۆتەهۆیئەوەیدەیانکەلێنودرزیگەورە
لەنێومێژوویینوسراویئێمەداهەبێت.کرێکارانبەگشتیوەکهەمووچینەکانیتری
کۆمەڵگاخاوەنیهەستوکەرامەتیهەمووبەهامرۆییەکانیخۆیەتی.زیادەڕۆیینییە
گەربڵێینلەهەمووانزیاترعارەقەدەڕێژنو،لەهەمووانزیاترهیاڵکوماندووترن،
بۆیەکەمتربەئاگایەلەخەڵکو،کەمتردەرفەتیبەدەستهێنانیپلەیکۆمەاڵیەتییو
ئاستەکانیژیانیهەیە،بەاڵمزیاترلەماندووبوونودەردوئازارونەبوونیبێمافی
دەگاو،حەزبەیارمەتیدانیهەموولێقەوماوێکدەکات.تاڵالیئەوتاڵتروشیرین
الیئەوشیرینترە،حەزبەچاویکاڵولێویئاڵوگۆنایپڕخاڵدەکات.بۆیەژیانیان
پڕلەچیرۆکیبێهاوتاوداستانیدانسقەوتابلۆیڕەنگینە،هەربۆیەجێگایداخە
کۆمەڵگا. چینەی ئەم جەوهەری بە گەیشتن بۆ نەبێ خێرای هەوڵی کورد توێژەری
ڕوو بخەینە کرێکاران چینی ڕوویەکی چەند دەدەین هەوڵ توێژینەوەیەدا، لەم ئێمە
کەچۆندابەشبوونلەئێستاماندابۆچەندبەشێک،بەاڵمئێمەهەوڵمانداوەتەنها
توێژینەوەیەدا لەم دەرفەتەوە نەبوونی بەهۆی وەربگرین، تایبەت کەرتی کرێکارانی
باسی بەوردی هەوڵمانداوە تایبەت( کەرتی کرێکارانی ژیانی )ڕەوشی ناونیشانی بە
شوناسی ناساندنی هەروەها ڕوو، بخەینە تایبەت کەرتی کرێکارانی پەیوەندییەکانی
و کرێکاران ڕۆڵیسەندیکاکانی نیشاندانی و کوردستان لە تایبەت کەرتی کرێکارانی
ئاستیداکۆکیکردنیئەوڕێکخراووسەندیکایانەلەچئاستێکدایە.ئەمتوێژینەوەیە
لەدووتەوەریسەرەکیپێکهاتووە،کەتەوەرەییەکەمالیەنیتیۆرییوتەوەرەی
دووەمالیەنیمەیدانیەکەتەوەرییەکەمسێبەشلەخۆدەگرێت،بەشییەکەمیش
دووباسلەخۆدەگرێتلەباسییەکەمداگرفتوگرنگیوئامانجیتوێژینەوەکەڕوون
کراوەتەوە،هەروەهاباسیدووەمچەمکوزاراوەکانیتوێژینەوەکەدەستنیشانکراوە،
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بەشیدووەمیتوێژینەوەکەباسیتوێژینەوەکانیپێشووترکراوەکەسێباسلەخۆ
دەگرێت،باسییەکەمتوێژینەوەکوردییەکانو،باسیدووەمتوێژینەوەعەرەبییەکان
و،باسیسێیەمتوێژینەوەبیانیەکانکراوە،بەشیسێیەمیتوێژینەوەکەشناوەڕۆکی
توێژینەوەکەلەخۆدەگرێتکەباسلەگرفتیکرێکارانیکەرتیتایبەتو،ڕەنگدانەوەی

لەنێوبزوتنەوەیکرێکارییداکراوە.
ئەم نابێت، ەڵە وە کەموکورتی بێ نوسینێک و توێژینەوە هیچ کە دڵنیایین ئێمە

توێژینەوەیئێمەشبەدەرنییەلەکۆمەڵێککەموکورتی.

بەشییەکەم:ڕەهەندەکانیتوێژینەوەودیاریکردنیچەمکەکان
باسییەکەم:ڕەهەندکانیتوێژینەوەکە

یەکەم:گرفتیتوێژینەوە:
گرفتیتوێژینەوەبنەمایەکیگرنگیهەرتوێژینەوەیەکیزانستییە،کەپێویستەئاماژەی
پێبکرێت،چونکەهەنگاوەکانیتریتوێژینەوەکەیلەسەربنیاددەنرێت.گرفتیئەم

توێژینەوەیەبریتییەلە:
گرفتەکانییان، تایبەتوخستنەڕووی کەرتی کرێکارانی ژیانی ڕەوشی ڕوونکردنەوەی
کە گۆڕانانەی ئەو و کرێکاران کۆمەاڵیەتییەکانی پەیوەندییە شیکردنەوەی هەروەها

ڕابردوووئێستادرووستیانکردووەبۆهەلومەرجیکرێکاران.

دووەم:گرنگیتوێژینەوەکە:
و کەڵەکەکردن هۆی دەبێتە تیۆرییەوە لەڕووی لەوەدایە توێژینەوەیە ئەم گرنگی

کۆکردنەوەیزانیاریزیاتر.
لەمتوێژینەوەیەداگرنگیئەوبابەتانەبەشێوازێکیوردوبابەتییانەخراونەتەڕوو،کە
پانتاییەکیگەورەیتوێژینەوەکەمانیداگیرکردووە،بەتایبەتڕەهەندیژیانیکرێکاران
وئاشناکردنیزیاتریتوێژەرانوپسپۆڕانبەمچینەیکۆمەڵگا.ئەمتوێژینەوەیەگرنگی
دەداتبەگەشەکردنیچینێکیکۆمەاڵیەتیکۆمەڵگا،کەبەپێیخواستوبڕیاریئەم
یانئەودەوڵەتتەواونابێت،بەڵکوپرۆسێسێکەتایبەتمەندەبەویاسابابەتییانەیکە
کۆمەڵگایمرۆڤایەتیبەرێوەیدەبەنو،ئادەمیزادبەبێئەوەیبەخۆیبزانێتدەوری
خۆیلەدروستبوونیدادەبینێت،هەروەهاگرنگیئەمتوێژینەوەیەلەڕوویپراکتیکییەوە
ئەوەیە،کەئاماژەدەکاتبەئاکامەکۆمەاڵیەتیوئابورییوسیاسییوپەروەردەییەکانی
کرێکارانیکەرتیتایبەتلەسەرکۆمەڵگاکەدەکرێتالیەنیپەیوەندیداربەبڕیاریان
خاسیەتەکانی دەستنیشانکردنی هەروەها بکات، چارەسەریان پراکتیکی هەنگاوی
کرێکارانیکەرتیتایبەت،پاشانهەلومەرجیکارکرنوبەراوردکردنیکاتیکرێکارانی
کەرتیتایبەتبەکارەکەیوپەیوەندییەکانیکرێکارانبەخاوەنکاروخێزانو...هتد

دەزگاکانیتردەخاتەڕوو.
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سێیەم:ئامانجیتوێژینەوەکە:
ئامانجیگشتیئەمتوێژینەوەیەلەوەدایە،کەبەشێوەیەکیکردەییومیتۆدیشیکردنەوە
بۆشێوازوپیشەیکرێکاراندەخاتەڕوو،هەروەهاکاراکردنیهزریکۆمەڵناسییانەبۆ

واقعیژیانیکرێکاران.

ئامانجەکانیئەمتوێژینەوەیەبریتییەلە:
زانینیگرنگترینوکاریگەرترینگرفتەکانیکرێکارانیکەرتیتایبەتچییە؟

ئایاڕێکخراوێکیکرێکاریکارالەهەرێمیکوردستانبوونیهەیە؟ئەگەرنییە،تاچەند
کرێکاران مافەکانی لە داکۆکی تاچەند هەیە، ئەگەر دەزانن؟ بەپێویستی کرێکاران

کردووە؟
و کولتوورییەکان ڕەفتارە و کۆمەاڵیەتییەکان پەیوەندییە لە کە گۆڕانانەی ئەو ئایا
کرێکار لەسەر کاریگەرییان چەند تا ڕوویانداوە کۆمەاڵیەتییەکان و ئابوریی سیستمە

هەبووە؟
ئایاکرێکارانیکەرتیتایبەت،توانییویانەلەمهەرێمەداخۆیانبگونجێننلەگەڵئەو

گۆڕانانەیکەبەسەربونیادیکۆمەاڵیەتییداهاتوون؟

باسیدووەم:دیاریکردنیچەمکەکان:
بۆ کلیلێک وەک کە ڕوو، بخەینە چەمکانە ئەو گرنگترین دەدەین هەوڵ باسەدا لەم
چوونەنێوبابەتیتوێژینەوەکەمانگرنگە،کەبەشێوەیەکیورددەستنیشانکراون.لە
کۆتاییداپێناسەیکارڕاییخۆمانبۆهەریەکێکلەوچەمکانەکردووە،بۆکارئاسانی

الیەنیمەیدانیتوێژینەوەکە.

یەکەم:کرێکار:
لەمەشدا بەکرێیەک، بەرامبەر داکات کارێک کە کەسەیە ئەو کرێکار لە مەبەست
پەیوەستەبەکارگێڕیخاوەنکارەوە،کەخاوەنکاریشبریتییەلەکەسێکیسروشتی
یانمەعنەویکەکرێکاردەخاتەکارەوەبەرامبەربەکرێ.هەروەهابەڕایئابووریناسان
کەپێناسەیکرێکاریانکردووە،پێیانوایە،کەکرێکارئەوفاکتەرەیبەرهەمهێنانەکە

ڕەنجیئاوەزییوجەستەییفەراهەمبووە،بۆبەرهەمهێنانیکااڵوخزمەت.

زاراوەیکرێکارلەڕوویئابورییوکارگێڕیوسیاسییەوە:
لەڕوویئابورییەوە:کرێکاربەیەکێلەسێهۆکارەکانیبەرهەمهێناندادەنرێت،هاوشانی
)زەوی،سەرمایەوکار،سەرمایەیمرۆیی(.لەڕوویکارگێڕییەوە:کرێکارهەمیشەوەک
کۆمەڵێککەستەماشادەکرێن،کەبەرامبەربەکرێکاردەکەنو،لەودەزگایانەیکاری
تێدادەکەنهیچپشکێکیاننیە.لەڕوویسیاسییەوە)ئایدیۆلۆگیا(مارکیسیزم:کرێکار
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وەکوچینێکیبەرهەمهێنیپەراوێزخراودەناسێنێت،کەناچاردەبێتلەکۆمەڵگایەکی
ئاستی لەسەر گشتی بەشێوەیەکی هەروەها بدات. کرێ بە تواناکانی سەرمایەداریدا
نێودەوڵەتیپێناسەیکرێکاربەمشێوازەکراوە:کرێکارجیاوازینییەلەنێوانهیچ

چینێکیدیاریکراویئەوکرێگرتانەی)العامل(بەرامبەربەدەستمایەکاردەکەن.
پێناسەیکارڕاییتوێژەر:کرێکارپێکهاتەیەکیمرۆییکۆمەڵگایە،هەلومەرجەکانیکار
وئاستیژیانێکیئاشکرایهەرەنزمیانهەیەلەچاوزۆرینەیکۆمەڵەخەڵکانیترەوە.

دووەم:کار
کارئەوچااڵکییەڕێکخراووئاراستەکراوانەیە،کەتاکەکانبۆبەدیهێنانیکەڵکێکو
ڕەخساندنیکااڵوخزمەتبۆبەکاربەرانبەمەبەستیسوود،پیادەیدەکەن.هەروەها
لەیەکێکلەپێناسەکانیدیکەدابەمشێوازەپێناسەیکارکراوە:کارئەرکێکیپیرۆزە،
کەشەرەفوگرنگیبەشداریکردنلەبونیادنانیکۆمەڵگاوپێشخستنیدادەیسەپێنێت.
پێناسەیکارڕاییتوێژەر:کارجۆرەچااڵکیەکیمرۆڤە،کەزۆرترلەهەرجۆرەچااڵکیەکی

دیلەژیانیمرۆڤدادادەنرێت

سێیەم:کەرتیتایبەت)خاوەندارێتیتایبەت(
سەرجەمیئەوکارانەنکەتاکەکانبۆبەدەستهێنانیقازانجوپیادەکردنیچااڵکییەکی
ئابوریوبەرهەمهێنانیکەڵکێکیانکااڵیاخودخزمەت،کەکەسانیتربەرامبەربە
تایبەت کەرتی بۆ دیکەدا پێناسەیەکی لە هەروەها  دایدەمەزرێنن. بیکڕن، بەهایەک
بەمشێوازەخراوەتەڕوو:دیاردەیەکەلەئەزەلەوەبوونینەبووە،بەڵکولەپەرەسەندنی
مێژووداولەئەنجامیخاوەندارێتیتاکەکەسیاندەرەبەگایەتییاخوودخاوەندارێتی

کۆمەڵەپیشەگەرییەکانەوەپەیدابووە.
کۆمەڵە کە کۆمەڵگایە، نێو دیاردەیەکی تایبەت کەرتی توێژەر: کارڕایی پێناسەی
تایبەت بەرژەوەندی کە دەکەن، تێدا کاری گروپێک دەستەو چەند یاخوود کەسێک

ئاراستەیاندەکات

بەشیدووەمتوێژینەوەکانیپێشووتر:
باسییەکەم:توێژینەوەکوردییەکان:

توێژینەوەیەکبەناونیشانی)گۆڕانیبوونیادیکۆمەاڵیەتیلەشاریکۆیە(،ئەنجامدراوە.
شێوەی بەدیارخستنی لە: بریتیین توێژینەوەیەدا لەم توێژەر ئاماجەکانی گرنگترین
خۆگونجاندنی سروشتی و کولتوورییەکان ڕەفتارە و کۆمەاڵیەتییەکان پیوەندییە

گۆڕانکارییەکانکەلەسیستمەکۆمەاڵیەتییەکانڕوویداوە.
هەروەهائامانجێکیتریتوێژینەوەکەبەدیارخستنیگۆڕانیبونیادیکۆمەاڵیەتیشاری
کۆیەیە،دەربارەیبارودۆخیالیەنیئیکۆلۆژیوئابووریءکۆمەاڵیەتیوسیاسیو
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ئاینیی.
توێژەرلەمتوێژینەوەیەداکۆمەڵگایتوێژینەوەکەیبریتییبووەلەشاریکۆیە)لەهەرێمی
کوردستانلەسالێ)2٠١٣_ 2٠١٤(بەئەنجامیگەیاندووە.لەڕوویمیتۆدیشەوە،لەم
بە پشت کە لێوەرگیراوە، سوودی ئەنترۆپۆلۆژی توێژینەوەی میتۆدی توێژینەوەیەدا
تیۆریبونیادیئەرکگەراییدەبەستێت،هەربۆیەگەلێکجاربەتیۆریئەنترۆپۆلۆژیای
توێژەر زانیارییشەوە، کۆکردنەوەی ئامرازەکانی ڕووی لە دەبرێت. ناو ئەرکگەراییش
پشتیبەستووەبە)شێوازیسەرنجیڕاستەوخۆ(و)شێوازیسەرنجبەهاوبەشی(و

)چاوپێکەوتن(و)هەواڵدەر(و)بەڵگەنامەوتۆماروپاشماوەشوێنەوارییەکان(.

گرنگترینئەنجامەکانیتوێژینەوەکەکەنزیکەلەتوێژینەوەکەیئێمە:
یەکەم:سیستمیدابەشکردنیکاروپیشە،گۆڕانیبەسەرداهاتووە،بەجۆرێکپێشتر
بنەمایپسپۆڕییە،کە لەسەر ئێستادا لە بوو،بەاڵم بنەمایتەمەنوڕەگەز لەسەر

ئەمەشگۆڕانکاریئاستیکرێیبەدووایخۆیداهێناوە.
ئەوزەوییانەیکەبۆکشتوکاڵبەکاردەهاتن،لەئێستادابۆکاریبازرگانیوسەرمایە

بەکاردەهێنرێن.
دووەم:کاریپیشەیدەستیسەرچاوەیەکیدیکەیداهاتبوو،کەسەرچاوەیژیانو
بژێویچەندینخێزانیشارەکەیدابینکردبوو،بەاڵملەئێستادائەمپیشەوەرانەنەماون،
لەوکارگانەشوێنیبەرهەمیهەندێپیشەیدەستییانگرتووەتەوە، چونکەبەشێک
وەکلەکۆندادروستکرنیلبادباوبوو،بەاڵملەئێستاداکارگەیمافووروڕستنوچنین

هەیە.
سێیەم:شێوازیپەیوەندییەکۆمەاڵیەتییەکانینێوانتاکەکانیکۆمەڵگایتوێژینەوەکە،

لەسەربەمایهاوکاریویارمەتیدان،بۆبەرژەوەنییەتایبەتییەکانگۆڕاوە.
چوارەم:پەیدابوونیئامێریکشتوکاڵینوێ،کەجێگایئامێریکۆنیگرتووەتەوە،کە

ڕۆڵێکیگرنگیهەبووەلەپەرەسەندنوگەشەوزیادبوونیبەرهەمیکشتوکاڵی.

باسیدووەم:توێژینەوەعەرەبییەکان:
لەنێوان لەکاردا بەناونیشانی)ناکۆکییەکۆمەاڵیەتییەکان توێژینەوەی)دلیلەعبادی(
مافوپراکتیککردندا_توێژینەوەیەکیمەیدانییەلەدامەزراوەیسونلغاز،عنابە،2٠٠٤(. 
لێرەداتوێژەرباسلەخراپیڕەوشیئابووریوکۆمەاڵیەتییخەڵکدەکاتلە)عەنابە(
کارکەر نێوان لە هاوسەنگ کاری پەیوەندی نەبوونی بۆ دەگەرێتەوە هۆکارەکەی کە
ئاڵۆزترکردووە، ڕەوشەکەی دهوڵەت ئاگایی بێ کاتدا، لەهەمان خاوەنکار،هەروەها و
تاالیەنی بەڕیکخراوتردەزانێت لەبەرئەوەیخۆی کەخاوەنکارئەمەیقۆستووەتەوە
یەکەمکەکارکەرەلەکارگەکەیداوهەوڵدەداتلەبەرامبەربێدەنگنەبوونیکارکەراندا

بەرامبەرداواکاریمافەکانیان،هێزبەکاربهێنێت.
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ئەمڕەوشەگۆڕانیبەسەرداهاتووەولەدەستوریواڵتدایاسایدیاریکراودانراونبۆ
ئابورییەکاندا لەنێودامەزراوە ئاکامەکانیسیستمیسۆشیالیستی لە بتوانرێت ئەوەی
کەمبکرێتەوە،دواترئەوچاکسازییەئابوورییانەوپێشکەوتنیسیاسیکاریگەرییەکی
و ئابووری کەرتی بەڕێکخستنەوەی چاوخشاندنەوە دووبارە لەسەر هەبوو گەورەی
وەکچۆن بێت، هاوتا گشتییەکاندا خەسڵەتە لەگەڵ کار پەوەندییەکانی گۆنجاندنی
و دامەزراوە سەربەخۆیی لە بریتین خەڵەتانەش ئەو هەیە، بوونی گشتیدا لەکەرتی

بازرگانیکردن.لەمسەروبەندەداواپێویستیدەکرد.
لەمتوێژینەوەیەدامیتۆدیوەسفیبەکارهاتووە،بۆشیکردنەوەیدیاردەکان،هەروەها
پرسیارنامەوەکئامرازێکیکۆکردنەوەیزانیاریبەکارهاتووە،هەروەهاچاوپێکەوتنی

ئازادیشیبەکارهێناوە.
نمونەیەکی)2٦٧کەس(لەکارگەی)کارەباوگاز(وەرگرتووە،بەنمونەیەکیڕەمەکی

ڕێکخراو.

ئەوئەنجامانەیئەمتوێینەوەیەپێیگەشتووە،بریتینلەمانە:
یەکەم:ملماڵنێیکۆمەڵییهۆکارێکەبۆگۆڕینیپەیوەندینێوانهێزیکاروسەرمایە،
سە خستنە لەفشار خۆی کە هەیە، ئیجابی ڕۆڵێکی کۆمەڵیی ملماڵنێی پێیەی بەو
ڕخاوەنکاروهاندانیبۆگوێڕایەڵیکردنیداواکاریکارکەرانوڕاکێشانیسەرنجیڕای

گشتی.
دووەم:ملماڵنێیکۆمەڵییوەککردەیەکیکۆمەڵیووەکشێوازێکیڕوبەڕوبوونەوەی
بریتی کرێکارانیش، داواکاری هەبووە، بوونی هەر یاساکانیش دانانی پێش کرێکاران
بوونلەبەرزکردنەوەیکرێ،باشترکردنیتوانایکڕین،بەاڵملەمقۆناغەداملماڵنێکان
باشترکردنی و لەپۆستەکانیان کرێکاران هێشتنەوەی لە بوون بریتی داواکارییەکان و

کرێیکرێکاران.

باسیسێیەم:توێژینەوەبیانییەکان:
توێژینەوەیەکبەناونیشانی)شێوازیژیانیکرێکارانیکانزاخەڵوزییەبەردییەکان(.

کورتەیتوێژینەوەکە:
ڕەوشیتەندروستیکرێکارانتاڕادەیەکیزۆرپەیوەستەبەهەلومەرجیکاروجۆری
گەورە( بەردی )وردکردنی وەک کارگەی بەتایبەت لەکارگە کارکردن پیشەکەیان.
بەئامانجی توێژینەوەیەی ئەم کرێکار، تەندروستی لەسەر گەورەیە مەترسییەکی
تاوتوێکردنیکوالێتیژیانیکرێکارنیکارگەیوردکردنیبەردیگەورەئەنجامدراوە.

میتۆدیتوێژینەوەکە:
ئەمتوێژینەوەیدیراسەیەکیوەسفییەلەساڵی)2٠٠٧(ئەنجامدراوە،کەتیایداکرێکارنی
ئەوکارگەیەلەسێتونێلیگەورەلەواڵتی)ئێران(کاردەکەن،سەرقاڵیوردکردنی
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بەردیگەورەن،کەفۆرمێکیپرسیارئامادەکراوەوبەسوودوەرگرتنلەتاقیکردنەوەی
ئەزموونیووەسفیوچاوپێکەوتنزانیارییەکانکۆکراونەتەوە.

گریمانەیتوێژینەوەکە:
وردکردنی کارگەی کرێکارانی ژیانی لە)کواڵێتی بریتییە توێژینەوەیە ئەم گریمانەی

بەردیگەورە،کەلەئاستێکیزۆرنزمدایە(.
ئەوئەنجامانەیکەلەمتوێژینەوەیەداپێیگەیشتوون،بریتینلە:بەگوێرەیئەنجامەکانی
توێژینەوەکەدەرکەوتووەکە:کەمتریننمرەیکوالێتیژیانلەڕوویسەاڵمەتیگشتی
کرێکاران زۆربەی کە دەرکەوتووە، پرسیارنامەکەوە ڕێگەی لە هاتووە، بەدەست

لەسەاڵمەتیتەندروستیسودمەندنەبوون.
ئەمتوێژینەوەیەوەکوبابەتوگرفتیتوێژینەوەکەشزۆرنزیکەلەتوێژینەوەکەی
ئێمە،کەهەردووکیانباسلەڕەوشیژیانیکرێکارانوڕونکردنەوەیئەوبارودۆخە
سوود توێژینەویەدا لەم دەکرێت بۆیە دەژین، تیایدا کرێکارانی کە دەکەن سەختە
لەم کە وەربگرین میکانیزمانە ئەو و زانیاری کۆکردنەوەی کەرستەی و میتۆد لە
توێژینەوەیەدابەکارهاتوون.بەتایبەتیڕەوشیکۆمەاڵیەتیوڕەوشیکارلەئێرانولە

باشووریکوردستانتاڕادەیەکنزیکنلەیەکترەوە.

بزوتنەوەی لەنێو ڕەەنگدانەوەی و تایبەت کەرتی کرێکارنی )گرفتی سێیەم: بەشی
کرێکاریدا(

باسییەکەم:هەلومەرجیئیشکردنوجۆریپیشەیکرێکارانبەگشتی:
١_هەلومەرجیئیشکردنوخاسیەتەکانیکرێکاران.

ء لەعێراق کرێکاران ئیشکردنی بارودۆخی مێژوویی بڵێین، گەر سروشتییە شتێکی
کوردستانزۆرنالەباروپڕئێشوئازاربووبێت،ڕەوشیکارکردنیکرێکارانلەعێراق
بەگشتیخۆیلەخۆیدائاوێنەیەکیبێگەردیڕەوشیدوواکەوتووییواڵتونزمیئاستی
گوزەرانیجوتیارانبووە.لەسایەیسیستمیچەوساندنەوەیدەرەبەگایەتیدا،کەناجاری
دەکردنبەهەمووباروزروفێکیئیشکردنڕازیبن،جابۆڕازیکردنیسەرۆکخێڵەکەیان
بووبێت، ئەوە بۆ یاخود دەرەبەگایەتی، پەیوەندی لە بووبێت هەڵهاتن یان بووبێت

گیروگرفتیئابوریلەسەرشانیانسووکبکەن.
لەکوردستاندەرکەوتنیچینیکرێکار،وەکدیاردەیەکدواکەوتوڕوواڵەتیدوواکەوتنی
ڕۆژهەاڵتی ئاستی لەسەر بەڵکو کوردستان، لە تەنیا نەک ئەمەش کە دیارە، پێوە

کوردستانیشهەستیپێدەکرێت.
لەکوردستاندووهۆکارکاریگەریڕاستەوخۆیهەبووەبۆدوواکەوتنیئەمدیاردەیە:

١_هێزیزۆریپەیوەندیدەرەبەگیوپاشماوەیژیانیکۆچەریونیمچەکۆچەریناو
کۆمەڵیکوردبووە.
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2_نەبوونیدەربەندێکیسەربەخۆبوو،کەکەلوپەلیکوردستانوبەرهەمیهێنراوی
پیشەسازیئەوروپایتێداکۆببێتەوە،کەپێویستیبەژمارەیەکیزۆریکرێکاروچەند

کۆمپانیایەکبێت.

چینیکرێکارکۆمەڵێکپێوەروخاسیەتلەخۆدەگرێت،تاکولەڕێگەیەوەبناسرێتەوە،
کەڕەنگەکارکردنگرنگترینخاسیەتبێتبۆناسینەوەیکرێکار.

کارکردنیشمافێکەبۆهەمووکەسێک،کەتوانایکارکردنیهەبێتبەپێیچەندمەرج
نەمای لەسەر کارکردن جیاوازی بەبێ هاواڵتییان هەموو بۆ یەکسان، دەرفەتێکی و
ڕەگەز،ئەتنی،زمان،ئایین.لەئەنجامیشداهەمووهاواڵتییەکدەرفەتیبۆدەڕەخسێت
بۆمەشقکردنلەسەرچااڵکییەپیشەییەکان،بەپێیئەوسنورانەیدەوڵەتدایاندەنێت

بۆجۆروقەبارەیکارلەهەرکەرتێکدا.
لێرەدائەوەڕووندەبێتەوە،کەئەوەیکەسێکدەکاتبەکرێکار،تەنیائەنجامدانیکارێک
نییە،بەڵکولەبەرامبەریشداکرێیەکمسۆگەردەکات،کەبەسبێتبۆپڕکردنەوەی

پێداویستییەبنەڕەتییەکانیخەرجیخۆییوخێزانەکەی.
لە دیکەیە گرنگی خاڵێکی کشتوکاڵی، و دەرەبەگایەتی قۆناغی بەجێهێشتنی 
خاسیەتەکانیکرێکارانکەکرێکارجیادەکاتەوەلەجوتیار،لێرەداتەنیائەوەبەس
بەڵکودەبێت لەبەرچاوبگرین، تەنیاکرێوحەقدست ناسینیئەمچینە بۆ نییە
بەشێوازێکیکۆمەڵناسییانەخوێندنەوەیەکیووردسەبارەتبەمچینەکۆمەاڵیەتییەی
کۆمەڵگایە، کۆمەاڵیەتی کرێکارچینێکی ئەوەی لەگەڵ چونکە ڕوو، بخەینە کۆمەڵگا
بە هەستنەکردنیجوتیار کۆمەڵگادا. لەناو کۆمەاڵیەتیشە دیاردەیەکی کاتدا لەهەمان
بوونی دابەش و خێڵەکی و عەشایەری نەریتی بە بوونی پابەند و چینایەتی واقعی
پیشەییاڵدێبوون،هەروەهااڵوازیلەتەکئامرازیماشێنینوێوتەکنیکدا،ئەوەمان
بۆڕووندەکاتەوەکەجوتیاربەبەراوردبەچینیکرێکارسەربەدووچینیجیاوازن.

2_جۆریپیشەوشێوازیکاریکرێکارانبەگشتی:
گۆڕینیپیشەوشێوازیکارکردنلەنێوکرێکارانوکرێکارانیکەرتیتایبەتبەگشتی،

مێژوویەکیدوورودرێژیلەخۆگرتووە،تاکوبەمشێوەیئێستاگەیشتووە.
ژمارەیەکی و بوون دوور لێکدی و بچووک شارەکان دەرەبەگایەتیدا، سەردەمی لە
ئەوتۆنەبوون،لەگەڵئەوەشداناوەندیبەرهەمهێنانیکارەدەستییەکانبوون،هەرچەندە
گەلێکلەوبەرهەمانەلەاڵدێکانیشدادروستدەکران،بەاڵمدەستکارانینێوشارەکان
هاوبەشییەکیفراوانیاندەکردلەبەرهەمهێنانی)ئاسن،مس،زیو،ئاڵتوون،بێسنە،

کاڵوەیسەر،پێاڵو،سەبەتە،نانونانەواخانە(...هتد.
هەرلەوسەردەمەشدالەنێوشارەکاندا،دەستکارەکانڕێکوپێکبوونولەنێوخۆیاندا
کۆمەڵەیتایبەتییانپێکەوەنابوو،وەکو)هەاڵج،چەخماءساز،ئاسنگەری،زێڕینگەری،
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بەرهەمهێنەریبیرە(...هتد.
ئەمجۆرەکاروپیشانەش،لەنێودووکانیبچووکداووەستایەکوچەندشاگردێک
سازیاندەدا،بۆیەوەستاکانهەوڵیئەوەیاندەدا،کەشێوازیکاربەرەوپیشەسازی
پاش و دەکڕی خاویان کەرەستەی وەستاکان ئەوەی بەهۆی ئەمەش بکەن، ئاراستە

پیشەسازیکردنیوەککااڵیەکیئامادەکراودەیانفرۆشت.
گەرلەڕووانگەیکرێکارەوەتەماشایمامەڵەیسەرمایەداروکرێکاربکەین،ڕووخسارە
ئەوەی بۆ بفرۆشێت کارەکەی هێزی دەبێت کرێکار دەبێت. ئاشکرا وەبەرهێنانەکەی
نەمرێت.هەڵبەتەئەوەشڕاستەکەسەرمایەدارمووچەیەکیویژدانیودادپەروەرانە

بەکرێکاردەبەخشێت،واتەمووچەیەککەلەگەڵکارەکەیدایەکسانە.
کرێکارلەبەرامبەرئەممووچەودەستحەقەدا،دەبێتئەوماوەزەمەنییەیکەلەسەری
ڕێککەوتوون،کاربۆسەرمایەدارەکەبکات،بەاڵمئەگەربەهایەکیزیاترلەبەهایئەو

مووچەیەیکەوەریدەگرێت،بۆسەرمایەدارەکەدروستبکات،ئەوساچی؟
ئەم»جیاوازییە«یانوەکمارکسدەڵێت:وەبەرهێنانسەرچاوەیسوودە.

بۆیەگەربڕوانینلەشێوازیگوزەرانیکرێکارانلەئێستادا،درێژکراوەیهەمانقۆناغە
کەلەڕابردووداتێپەڕبووەپێیدا،بەاڵمئەوەیکەمایەیەوەستانوهەڵوێستەوەرگرتنە
چینەدا. ئەم مەعنەوەی کولتووری لەنێوان گۆڕانە و گەشەکردن نەبوونی لەسەری،
گوزەرانیکرێکارانلەنێوکەرتیتایبەتوکارخانەومۆڵوهەمووئەوجێگایانەیکە
لەئێستادا بەاڵم هەبووە، بوونی ڕابردوودا لە کە گوزەرانە هەمان دەکەن، تێدا کاری

بەشێوازێکیدی.
دیاریکراو و تایبەت کۆمەاڵیەتی گروپێکی لە کرێکار چینی وایە پێی مارکس کارڵ
کە دەکات ستەمێک لە گوزارشت ئەو الی کرێکار چینی ئەمە سەرباری دێت، پێک
کرێکار چینی مارکس بەدیدی هەروەها دێنێت، خۆیدا بەدووای دیکە ستەمی گەلێک
نەزمێکیکۆمەاڵیەتیدەخوڵقێنێت،کەلەسەربنەمایکریێیبەردەواموبێدەنگبوونی
ئەمانە سەرباری دەنرێت. بونیاد کۆمەڵگا بەرزی باڵەخانەی کۆی چینەوەیەی ئەم
نابێتەخاوەنیهیچبوژاندنەوەیەیکیڕاستەقینەیئەمنەزمە،هیچکەسێکمرۆڤایەتی
بەشێوەیکیتەواوەتیناناسێتەوە،ئەمچینەهەمچەرخیکۆمەڵگادەسوڕێنێتوهەم
خاوەندرێتییەکەشیلێدەسەنرێتەوە،هەمتایبەتییەوهەمگشتی،بەشیپێویستو

تەواوکەریکۆمەڵگایمەدەنییەوسەرباریئەمەبەمانایەک،هیچە.
دابەش ڕاستەوخۆی ئەنجامی چینایەتی سیستمی مارکسەوە، کارڵ لەڕووانگەی هەر
بوونیکارە.ئەوسیستمەیکەکرێکاریبێبەشکردلەبەرهەمیکارەکەیوکردیبە
کۆیلەیحەقدەست،هەروەهالەاڵیەکیدییەوە،سیستمیبەرهەمهێنانیپیشەساسی
کرێکاریکردبەبوونەوەرێکیبێدەسەاڵت،کەلەبەرامبەردادەسەاڵتکەوتەدەست

ساماندارەکان،واتەئەوکەسانەیکەدەوڵەتیانپێکدەهێنا.
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گەربەووردیسەرنجیئەونوسراوانەبدەین،ئەوەمانبۆڕووندەبێتەوەکەچینیکرێکار
هێزێکیبزوێنەریگەورەیەلەکۆمەڵگاداوکاریگەریڕاستەوخۆیهەیەلەسەرهەموو
پەیوەندییەکانیبەرهەمهێنانودرووستکردنیبزاوتیکۆمەاڵیەتیوبونیادنانیهەرجۆرە
کە دەبێتەوە، ڕوون اڵ ئەوەمان هەروەها دەکات، ئاراستەی کۆمەڵگا کە چااڵکییەک
دروستبوونیگۆڕانیکۆمەاڵیەتیبەبێئەمچینە،ئامانجیخۆیلەدەستدەداتو
بگرەدرووستبوونیکارێکیزەحمەتە.هەربۆیەهەلومەرجیژیانیکرێکارانیئەوروپی،
بەتابەت)بەریتانیا(لەنیوەییەکەمیسەدەینۆزدەهەمپشتیوانیلەتیۆرەکەیمارکس

دەکرد.
هەربۆیەئێمەیتوێژەرزۆرگرنگەلەمتوێژینەوەیەدابەوردیلەمدێڕانەبڕوانینو
یەک هەر لە کرێکار پەیوەندییەکانی کۆمەڵناسییەوە، لەڕوی بابەتییانە بەشێوازێکی
لەپەیوەندیکرێکاروخاوەنکار،پەیوەستیکرێکاروحەقدەست،پەیوەندیکرێکار

وکات...هتد،ڕوونبکەینەوە.
ڕەهەندەکانیژیانیکرێکارانگەلێکفراوانە،بەاڵمئێمەهەوڵمانداوەتیشکبخەینەسەر

گرنگترینیان.کرێیەکیڕەوابەرامبەر،ڕۆژگارێکیڕەوا!
ئاخۆکرێیەکیڕەواچییە؟ئەیڕۆژگارێکیڕەواچییە؟ئەیئەویاسایانەیکەکۆمەڵگای
نوێلەسەریاندروستدەبێتوگەشەدەسێنێت،چۆنئەودووانەدیاریدەکەن؟بۆ
وەاڵمدانەوەیئەمپرسیارانە،دەبێتبگەڕێینەوەبۆزانستیڕەوشتناسی)علماالخالق(
یانبۆمافناسی)علمالحقوق(،نەکبۆهیچهەستوسۆزێکیمرۆییانە،یانبەزەیی
پێداهاتنەوە،یاندادگەری،چونکەئەوەیڕەوشتبەڕەوایدەزانێت،تەنانەتئەوەی
کەمافبەڕەوایدەزانێت،دەشێتبەپێوەریکۆمەاڵیەتیزۆرلەئەقڵەوەدووربێت.
بزانینکەکرێچمانایەکدەبەخشێت،بەشێوەیەکی توێژینەوەیەدائەوە لەم گرنگە
پووختلەڕێییاساییەوە؟ئێمەدەزانینکەکرێبریتییەلەومافەیکەکرێکارلەسەر
خاوەنکارهەیەتی،بەرامبەربەکارێککەئەنجامیدەدات،ئەومافەشلەڕوویدەست

بەکاربوونییەوەدەستپێدەکات.
باسیدووەم:سەرهەڵدانیچینیکرێکاروەکهێزێکیکۆمەاڵیەتیکاریگەر:

کرێکاروەکبزاوتێکیسیاسیڕەنگەکاربکاتەسەرڕادەیبەستراوەییدەوڵەتبەچینی
سەرمایەدارەوە.

کرێکاروەکبزاوتێکیکۆمەاڵیەتیوشۆڕشگێڕیلەکۆمەڵگاڕۆژئاواییەکانەوەسەری
هەڵداوە.کرێکاربەدەرلەوەزیفەیوەککرێگرتەیەکلەکۆمەڵگادادەبکەوێت،دەتوانێت
وەکبزوتنەوەیەکیکۆمەاڵیەتیشدەربکەوێت،ڕۆڵێکیگرنگیهەبێتلەدروستکردنی

گۆڕانیکۆمەاڵیەتی.
لەکۆمەڵگاڕۆژئاواییەکانداکاریگەریسیاسیبزوتنەوەیچینیکرێکارلەکۆتاییەکانی
سەدەینۆزدەیەمئاشکرابوو،زێدەبوونیڕۆڵیسیاسیچینیکرێکار،لەوکۆمەڵگایانەدا
و کرێکاییەکان یەکێتییە سەرهەڵدانی و سیاسی دەنگی مافی هەناوی دەرئەنجامی
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حیزبەکانیچینەکانیخواروبوو.
کۆمەاڵیەتی بزوتنەوەیەکی وەک کرێکار، دیوەی ئەم لەسەر زیاتر تێگەیشتنی بۆ 
مارکس( )کارڵ ئەڵمانی کۆمەڵناسی گەورە لەنووسینەکانی ئاوڕێک گرنگە کاریگەر،

بدەینەوە.
زۆری کە دادەنرێت، ئەڵمانی ئابوری کۆمەڵناسی زاناکانی بەگرنگترین مارکس کارڵ
بەخشییەگەشەکردنوگەاڵڵەکردنیکۆمەڵناسیئابوریوکردنیبەزانستێککەڕواڵەت

وشێوازومیتۆدوئامانجیڕوونیدەبێت.
لۆجیکیشۆڕشیکرێکارانودەرکەوتنیانوەکبزووتنەوەیەکیکۆمەاڵیەتیالیمارکس،

ڕەنگەبگەڕێتەوەبۆئەوکاتەیکەلەفەرەنساژیاوەونوسیویەتی.
مارکسلەماوەینیشتەجێبوونیلەپاریس)١٨٤٣-١٨٤5(گەیشتەئەوئەنجامەیکە
چینیکرێکارلەچاخیسەرمایەداریمۆدێرندا،دەبێتەهۆکاریشۆڕش،هەروەهائەوپێی

وابووکەئەمشۆڕشەگۆڕانیمەزنیمێژووییدەبێت.
لەزنجیرەیشۆڕشەکۆمەاڵیەتییەکان. شۆڕشیکۆمۆنیستیشکەدەبێتەدوواقۆناغ
کرێکاریەکەمینچینەلەمێژوودا،کەنوێنەریڕاستەقینەیبەرژەوەندیکۆیمرۆڤەکانە.
ملماڵنێینێوانچینیکرێکاروخاوەنکار،لەسەرچارەنووسیکۆتاییمرۆڤنوسراوە.
هەروەهامارکسلەوباوەڕەدابوو،کەچینیکۆمەاڵیەتیلەسەرڕێکخستنیبەرهەمهێنان
و ماڵ کە کەسانەی بەو دا دەسەاڵتی سەرمایەداری ئابوری نراوە.سیستمی بونیاد
سامانیانلەبەردەستدابوو،هەروەهائەمانەخاوەنیهۆیەکانیبەرهەمهێناننوسوودیان
هەروەها نەبوو، سامانیان و ماڵ کە کەسانەی ئەو لەبەرامبەردا لەمانەوەردەگرت،
دەسەاڵتیشیاننەبوو،لەمکاتەداکرێکارتەنیادەیتوانیهێزیکاریخۆیبەخاوەنکار
بفرۆشێت.بۆیەبەبڕوایمارکس،ئەمدووگرووپەبەردەواملەگەڵیەکدالەملماڵنێدا
ئەم بەودەرئەنجامەشگەیشتکە مێژووییەوە، لێکۆڵینەوی لەڕێگەی مارکس بوون.
جۆرەملماڵنێیەحاشاهەڵنەگرەوسەرئەنجامسەردەکێشێتبۆشۆڕشوگەڕانەوەبۆ
دیموکراسییەتیڕاستەقینە.شۆڕشەکۆمەاڵیەتییەکانپێداویستییەکیمێژوویینوڕەگو
ڕیشەیانبەژیانیئابوریکۆمەڵگاداڕۆچووە،چاوگیشۆڕشەکۆمەاڵیەتییەکانیشبریتییە
لە:ناکۆکینێوانهێزەنوێیەبەرهەمهێنەرەکانوپەیوەندییەکۆنەکانیبەرهەمهێنان.

تەوەرەیدووەم:الیەنیمەیدانیتوێژینەوەکە
بەشیچوارەم:چوارچێوەیتیۆرییەکارڕاییەمەیدانییەکانیتوێژینەوەکە.

یەکەم:کۆمەڵگایتوێژینەوەکەوهەڵبژاردنینموونە
١-کۆمەڵگایتوێژینەوەکە:

کۆمەڵگایتوێژینەوەبریتییەلەکۆمەڵەتاکێک،ڕوداوێک،شتگەلێک،چەندشوێنێک،کە
تایبەتمەندییەکیانزیاتریهەیە،هاواڵتیانیواڵتێکلەزەمەنێکیتایبەتدا،قوتابیانی
تەمەنێکی ئەوانەی تەلەفۆن، هێڵێکی بەشداربوانی خوێندن، قۆناغێکی یان کۆلێژێک
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تایبەتییانهەیە،بینەرانیفیلمێک،بابەتەکانیمانگیڕابردوویڕۆژنامەیەک،کۆمەڵگای
توێژینەوەپێکدەهێنن.

کەواتە:کۆمەڵگایتوێژینەوەلەمتوێژینەوەیەبریتییەلەکرێکارانیکارگەیچیمەنتۆی
تاسلوجە.

2-هەڵبژاردنینموونە
ڕێساو پێی بە کە توێژینەوەکە، لەکۆمەڵگایسەرەکی بەشێک لە بریتییە نموونە 
کۆمەڵکای نوێنەرایەتی ڕاست شێوەیەکی بە بۆئەوەی دیاریدەکرێت زانستی یاسایی

توێژینەوەکەبکات.
کە تاسلوجە، کارگەیچیمەنتۆی کرێکارانی لە بریتییە توێژینەوەیەش ئەم نموونەی

پێکهاتووەلە)٦٠(یەکە،دابەشدەکەینبەسەرهەردووڕەگەزینێرومێ.

دووەم:میتۆدەکانیتوێژینەوەوبوارەکانی.
یەکەم:میتۆدەکانیتوێژینەوەکە

بوونی وماندوو تێکۆشان دوای لە مرۆڤ کە ڕێگایەی ئەو واتە: زانتیدا لەزاراوەی 
پێیدەگاتەڕاستی،لەڕێگایبەکارهێنانیکۆمەڵێکبنەماوپڕەنسیپیگشتییەوەبۆ

گەیشتنبەوئامانجەیخوازراوە.
لەبارەیمیتۆدیبەکارهاتوولەمتوێژینەوەیەداپشتمانبەستووەبەمیتۆدیڕووپێوی
کۆمەاڵیەتیلەڕێگاینممونەیوێژینەوەبۆگەیشتنبەوئامانجانەیکەمەبەستمانە.

دووەم:بوارەکانیتوێژینەوە
یەکێکلەمەرجەکانیهەرلێکۆڵینەوەیەکیزانستیدیاریکردنیسنووریلێکۆڵینەوەکەیەتی،
بەتایبەتیلەلێکۆڵینەوەکۆمەاڵیەتییەکانداهەرسێسنووری)شوێنی،مرۆیی،کاتی(
دەبێتچوارچێوەیاندیاریبکرێتهەتادەرئەنجامەکانیلێکۆڵینەوەکەشایەنیگشتاندن
بێتوئاڕاستەکانیلێکۆڵینەوەکەوهەنگاوەمیتۆدییەکانیشدیاریکراوبن،بۆیەلەسەر

ئەوبنەمایەبوارەکانیئەمتوێژینەوەیەبریتییەلە:
ڕ-بواریشوێنی:بواریشوێنیئەمتوێژینەوەیەبەشێکلەکرێکارانیکارگەیچیمەنتۆی

تاسلوجەلەخۆدەگرێت.
ب-بواریمرۆیی:کرێکارانیکارگەیچیمەنتۆیتاسلوجەبەهەردووڕەگەزەوەکەبە

شێوەیهەڕەمەکیسادەوەرگیراوە.
ج-بواریکاتی:بەهۆیبەکارهێنانیفۆڕمیڕاپرسیودیمانەوچاوپێکەوتنلەالیەنی
مەیدانیتوێژینەوەکەبۆکۆکردنەوەیزانیاریوشیکردنەوەیئەنجامەکانیلەبەرواری

)2٠-٤-2٠١٦تاوەکو١9-5-2٠١٦(.
سێیەم:ئامرازەکانیکۆکردنەوەیزانیاریوکەرستەئامارییەبەکارهاتووەکان

١-ئامرازەکانیکۆکردنەوەیزانیاری
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توێژینەوە لە زانیاری کۆکردنەوەی ئامڕازەکانی لە کێکە یە ڕاپرسی: فۆڕمی
کۆمەاڵیەتییەکانداکەزۆربەکاردێت،بریتییەلەکۆمەڵەپرسیارێککەلەسەربنچینەی
دادەڕێژرێت، دیاریکراو بنەمای پێوەرو ڕەچاوکردنی پێی بە توێژینەوە ئامانجەکانی
سێک، کە لە توێژینەوە بابەتی بارەی لە زانیارییە وەرگرتنی پرسیارنامە لە ئامانج
متمانە پرسیارنامەیەکی بۆداڕشتنی گیراو بەرچاو لە دیاردەیەکی یاخوود ڕووداوێک،
پێکراوپێویستەچەندخاڵێکلەبەرچاوبگیرێتلەوانەئامانجیتوێژینەوەکە،ڕاشکاوی
پرسیارەکانوژمارەیانبایەخانبەپاڵنەروهاندەرەکانوتایبەتمەندیوهەلومەرجی
وەاڵمەکە.پرسیارنامەکەیئێمەلە)٣٤(پرسیارپێکهاتبووکەلەپاشکۆیتوێژینەوەکە
تایبەتمەندییەکانی بۆوەسفکردنی گشتین پرسیاری )٦( لەوانەش ڕوو، خراوەتە دا
ئامانجی دەرخستنی بۆ تایبەتە پرسیاریش )2٨( و دانراون نموونەکە ئەندامانی
لێکۆڵینەوەکەوگریمانەکانی،وەهەروەهاپاشهەڵسەنگاندنیلەالیەنکۆمەڵێکمامۆستای

بەشیکۆمەڵناسیکۆلێژیئادابزانکۆیسەاڵحەددین
2-کەرەستەئامارییەبەکارهاتووەکان:بەمەبەستیڕاڤەکردنیداتابەدەستهاتووەکانی
الیەنیمەیدانیتوێژینەوەکەبەشێوەیەکیزانستیپێویستمانبەبەکارهێنانیئامڕازە

ئامارییەکانهەیەئەوئامڕازانەیلەمتوێژینەوەیەدابەکارمانهێناوەبریتیینلە:
١-ڕێژەیسەدی=)بەش(/گشت×١٠. 

کۆتایی:ئاستەنگوئەنجاموڕاسپاردەوپێشنیارەکانیتوێژینەوەکە:
یەکەم:ئاستەنگەکانیتوێژینەوەکە

بەربەست و ئاستەنگ کۆمەڵێک ڕوبەڕووی توێژەر توێژینەوەیەکدا لەهەر بێگومان
دەبێتەوەکەهەندێکجارتوێژەردەبێتزۆربەوریاییەوەئەمئاستەنگانەتێپەڕێنێ،

چونکەدەبێتەهۆیونکردنیئامانجیتوێژینەوەکەیتوێژ.
ئاستەنگیئەمتوێژینەوەیەبریتیبوولەنەبوونیهەماهەنگیوهاوکاریالیەنیدەسەاڵتدار
کەبتواننپشتگیریتەواویتوێژەربکەنلەالیەنیمەیدانیتوێژینەوەکەی،هەروەها
نەبوونیپەیوەندیەکیبەهێزلەنێواندەسەاڵتیزانکۆیسەاڵحەدینلەگەڵبەڕێوبەرو
ستافیڕێکخراوەییسەرجەمکەرتەتایبەتەکاندا،چونکەهەرپشتگیرییەکییاساییکە
توێژەربۆیدەکرێتلەنێوکەرتەتایبەتەکاندا،وەکمیزاجێکیتاکەکەسیهەماهەنگ
دەبنلەگەڵیدا،سەرەڕایئەمەشتوێژەرناتوانێتلەنێوالیەنیمەیدانیتوێژینەوەکەیدا
پشتبەهەریەکلەکەرستەکانیکۆکردنەوەیزانیاریوەک)دیمانەوچاوپێکەوتن
وتێبینیکردنوبینینیشوێنیکار(ببەستێت.ئاستەنگێکیدیتوێژینەوەکەبریتی
بوولەهاوکارینەکردنیسەرجەمئەودەزگاوسەندیکایانەیکەپەیوەندیانبەبابەتو

کۆمەڵگەیتوێژینەوەکەیئێمەوەهەبوو.
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دووەم:ئەنجامیتوێژینەوەکە.
١ـلەمتوێژینەوەیەداگەیشتینبەوئەنجامەیکەواڕێکخراوێکیکرێکارییکارانییە،
بۆئەوەیبتوانێتداکۆکیلەمافیکرێکارانبکات،بۆیەکرێکاربوونیئەمڕیکخراوەبە

پێویستنازانن.
پیشەی جۆری و کارکردن شێوازی کە بۆدەرکەوت ئەوەمان توێژینەوەیە لەم 2ـ
لەڕووی گۆڕانکاریانەش ئەو ڕابردوو، بە بەبەراوورد بەسەرداهاتووە گۆڕانی کرێکاران
کاتیکارکردنیکرێکارانوجلوبەرگیجیاواز،کەجیایانبکاتەوەلەخەڵکیئاساییو
هەروەهادیاریکردنیکاتینانخواردنودابینکردنینانخواردنبۆکرێکارانوئاستی
موچەکانیانوڕەچاوکردنیقۆناغیتەمەنیانودابینکردنیشوێنینیشتەجێبوونو

هەروەهاکارکردنیانوەکخزمەتلەئایندەدابۆهەژماربکرێت.
و خوێندەواری ئاستی دەرکەوت بۆمان کە بوو ئەوە توێژینەوە تری ئەنجامێکی ٣ـ
وشیاریکرێکارانیکەرتیتایبەتگۆڕانیانبەسەرداهاتووەبەبەراوردبەڕابردوو،کە
ئابوریەکان و کۆمەاڵیەتی پەیوەندییە لەسەرشێوازی ڕاستەوخۆی کاریگەری ئەمەش

کردووە.
٤ـئەنجامیتوێژینەوەکەمانڕوونیکردەوەکەهاوردەکردنوهێنانیکرێکارانیبیانیبۆ
نێوکەرتەتایبەتەکانکاریگەرینەرێنیهەبووەلەسەرکرێکارانینێوخۆییلەڕوویلە

دەستدانیمتمانەیکارکردنوئاستیدرێژکردنەوەیکاتیکرێکاران.
سێیەم:پێشنیاروڕاسپاردەکانیتوێژینەوەکە:.

١ـپێویستەتوێژەرانیپاشخۆمانگرنگیزیاتربدەنبەتوێژینەوەیزانستیبەرامبەر
دیاردەی هەندێک سەرهەڵدانی سەرچاوەی کە کۆمەڵگا فەرامۆشکراوەی چینە بەم

کۆمەاڵیەتینوێیەبۆکۆمەڵگا.
2ـپێشنیاردەکەینبۆالیەنیپەیوەندیدارکەئاوڕێکیبەرپرسیارانەلەمافەکانیکرێکارانی
کە هەنگاوانەی بەو بەربەرامبەر بگرێتە یاسایی شوێنی ڕێو بداتەوەو تایبەت کەرتی
خاوەنکەرتەتایبەتەکانناویانەبۆچەوساندنەوەیمافەسەرەتاییەکانیچینیکرێکاران

لەنێوکارگەکاندا.
٤ـهەولدانبۆباشترکردنیگوزەرانیکرێکارانیکەرتیتایبەتودابینکردنیشوێنی
نیشتەجێبوونوهاوسەنگکردنیبڕیموچەیانبەرامبەربەوکارەیکەڕۆژانەئەنجامی

دەدەنبۆپڕکردنەوەیپێداویستییەکانیڕۆژانەیان.
ئەو هەموو کاراکردنی بە هەڵسێت کەوا پەیوەندیدار الیەنی بۆ پێشنیاردەکەین 5ـ
لێژنەی لەمافیکرێکاراندەکەنودروستکردنی ڕێکخراوسەندیکایانەیکەداکۆکی
یاساییبۆڕێگرتنلەهەرشێوازێکیناڕەواونامرۆیانەکەدەرهەقبەکرێکارانئەنجام

دەدرێتلەنێوکارگەکاندا.
٦ـهەوڵدانبۆڕەچاوکردنیئاستیشارەزاییکرێکارانوهەلیکارکردنبەگوێرەی

شارەزاییانلەنێوکارگەکاندا..
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٧ـهەوڵدانبۆدیاریکردنیپشوویمانگانەیکرێکارەکانلەنێوکەرتەتایبەتەکاندا،
هەروەهادیاریکردنیپشوولەکاتیبۆنەنەتەوەییوئاینییەکان،هەروەهاهەژمارکردنی
ئەوپشووانەبۆکرێکاران،چونکەنەبونیئەمپشووانەکاریگەریڕاستەوخۆیلەسەر

الیەنیدەروونیوجەستەییوکۆمەاڵیەتیکرێکارهەیە..
شارەزایی ئاستی کردنی باشتر مەبەستی بە زیاتر ڕاهێنانی خولی کردنی کارا ٨ـ

کرێکاران،هەروەهاڕێخستنیگەشتیتایبەتبۆیان.

لیستیسەرچاوەکان
١-یاسایکاریسەندیکایکرێکاران،ژ.٧١،و.ئیبراهیمعلیموراد،چاپخانەیڕۆشنبیری،چاپییەکەم،سالی2٠١٠،ماددەی٤١.

2-حسینبەشیریە،کۆمەڵناسیسیاسی،و.ناسرئیباهیمزادە،چاپخانەیموکریان،چاپییەکەمهەولێر،2٠٠9.
٣-د.ئیحسانمحمدحسن،کۆمەڵناسیئابووری،و.فەیسەلعلی،چاپخانەیپەنجەرە_تاران،چاپییەکەم،ساڵی2٠١5.
جەمال چاپخانەی دەاڵغ، و.جەاڵل مارکسیزم، فەلسەفەی سیزگین، پۆستێنیک یاخۆن_ڤ و ڤ.پۆستێنیک -٤

عیرفان،سلێمانی،چاپیسێیەم،ساڵی2٠٠٧.
5-مەجزووب،تەاڵل،ڕێبازیلێکۆڵینەوەوئامادەکردنیلێکۆڵینەوەیەکیتیۆریوپڕاکتیکی،و:مەریوانعەبدول،چاپی

یەکەم2٠٠٧دەزگایتوێژینەوەوباڵوکردنەوەیموکریانی.
ئاراس، دەزگای سێیەم،چاپخانەی تر،چاپی وئەوانی کۆمەڵناسی،و:ڕێبوارسیوەیلی منوچهرموحسنی،دەروازەکانی -٦

هەولێر،2٠٠٧.
٧-یاسایکاریسەندیکایکرێکاران،و.ئیبراهیمعلیموراد،چاپخانەیڕۆشنبیری،چاپییەکەم،ساڵی2٠١٠

٨-د.سوعادنائفبرنوتی،کارتایبەتمەندیوەزیفەکارگێریەکان،و.کۆسرەتمحمد،چاپییەکەم،چاپخانەینارین،
ساڵ2٠١٤.

9-بیرینوی،گۆڤارێکی)فکریسیاسی(وەرزییە،ناوەندیڕۆشنبیریبیرینوێیحیزبیشیوعیکوردستاندەری
دەکات،ژ٣5،چاپخانەیوەزارەتیکشتوکاڵ،هەولێر،ساڵی.

١٠-یاسایکاریسەندیکایکرێکاران،و.ئیبراهیمعلیموراد،ژ.٧١ساڵی١9٨٧،چاپخانەیڕۆشنبیری،چاییەکەم،ساڵی
.2٠١٠

١١-ملماڵنییتێکەیشتن،ئازادحەسیبقەرەداغی،چاپخانەیهەواڵ،چاییەکەم،سلیمانی،سالی2٠٠٣.
میسری، مجید و.د.فوئاد عێراق، کرێکارانی چینی بزوتنەوەی سەرەتای و بوون دروست مەزهەر، د.کەمال -١2

چاپخانەی)دارالشۆنالپقافیەالعامە(،١9٨٦.
سەردەم یەکەم،چاپخانەی چاپی قادر، و.حەمە مارکس، کارل سۆسیۆلۆژیای سیدمەن، کۆزەر_ستڤ لویس -١٣

سلێمانی،ساڵی2٠١5.
١٤-تێریئیگلیتۆن،بۆچیمارکسلەسەرهەقبوو،و.پێشرەومحمد،چاپخانەیدڵیر،چاپییەکەمسڵێمانی،ساڵی

.2٠١5
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چاپی موکریان، چاپخانەی دی، ئەوانی و سیوەیلی ڕێبوار و. کۆمەڵناسی، دەروازەکانی موحسنی، مەنوچهر -١5
یەکەم،ساڵی2٠٠2.

سەرچاوەعەرەبیەکان
المصل، والنشر، جامعە  للطباعە  اکتب  دار  بحپااڵجتماعی،  الحسنی، گرق  و: د.عبدالمنعم  الحسن،  ١٦-احسان محمد 

١9٨2،ێ١5٦،١5٧. ١٧
-ناهدەعبدالکریم،مقدمەفیتێمیمالبحوثاالجتماعی،دارالمعارف،١9٨١

نامەیماستەرودکتۆرا
سەعدی( ساڵح )ئااڵن لەالیەن کۆیە(کە لەشاری کۆمەاڵیەتی بوونیادی )گۆڕانی بەناونیشانی توێژینەوەیەک -١٨
ئەنجامدراوە،توێژینەوەیەکیئەنترۆپۆلۆژیوکۆمەاڵیەتیومەیدانییەلەشاریکۆیە،لەساڵی)2٠١٤(وەکبەشێک
لەپێداویستییەکانیپلەیماستەرلەکۆمەڵنتسید،پێشکەشیئەنجومەنیکۆلێژیئەدەبیاتیزانکۆیسەاڵحەددینلە

هەولێرکراوە.
١9-توێژینەوەی)فەریدسادقیانوحوسێنباقریانوعەلیمونتەزەری(کەلەساڵی)2٠١٠(نوسراوە،توێژینەوەیەکە

بەناونیشانی)شێوازیژیانیکرێکارنیکانزاخەڵوزییەبەردییەکان(لەواڵتیئێران.
2٠-ئەمتوێژینەوەیدیراسەیەکیوەسفییەلەساڵی)2٠٠٧(ئەنجامدراوە،کەتیایداکرێکارنیئەوکارگەیەلەسێ

تونێلیگەورەلەواڵتیئێرانئەنجامدراوە
المارسە_دراسەمیدانیە العملبینالحقو الجماعیەفی 2١-توێژینەوەی)دلیلەعبادی(بەناونیشانی)ااڵنزاعات

بمۆسسەسونلغاز،عنابە،2٠٠٤(. 
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     ئاوڕێکی جوانیناسانە لە 
»خەوەبەردینە«ی سوارە ئیلخانیزادە

عه بدولخالق یه عقوبی
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٣٧ساڵەلەمەرگیکاکسوارتێدەپەڕێ،کاکسوارێکەتەنها٣٨ساڵژیاولەو
»خەوەبەردینە«ی وەکوو بەرهەمێکی ژیان بۆ کەمەیدا دەرەتانە و کورت دەرفەتە
پێشکەشیئەدەبیاتیکوردیکرد.لەراستیدامننامەوێلێرەوەبچمەوەسەرئەوهەستە
گشتییەیکەئێمەهەمانەبەنیسبەتئەدەبییاتیخۆمان،بەومانایەیکەزۆرجار
هێندێکلەدەقەکانمانزۆرلەوەیزیاترهەندەنرخێنینیانبێلێکدانەوەیرەخنەکارانە
خوێندنەوەیەکی بەردینە« »خەوە بۆ من خوێندنەوەی کۆڕەدا لەم دەیاننرخێنین.
بە سەر تیۆریکەوە باسوخواسی کۆمەڵێک رێگای له دەدەم هەوڵ و رەخنەکارانەیە
جیهانی»خەوەبەردینە«دابکەم،بەاڵمراشاکاوانەئەوەشدەڵێمکە»خەوەبەردینە«
یەکێکلەشاکارەگەورەکانیئەدەبیاتیدنیایەوشایانیخۆیەتیزۆرزیاترباسیلێ

بکرێتوئاوڕیلێبدرێتەوە.
ئەوەیراستیبێت،بابەتیهونەرولەچوارچێوەیهونەرداباسیئەدەبیات،
تێدا کاری نووسەر و هونەرمەند کە واقعیەتە کۆتاییهەڵنەگرەی گەنجینە ئەو باسی
دەکات،بەاڵمدواجارئەوەیلەوواقیعەبەرهەمدێتمەودایبەرفراوانیماناوجیهانی
ناوەندیسەرنجمباسکردنلەجوانیی بەرینیجوانییە.لەمباسەیئەمڕۆماندامن
»خەوەبەردینە«یە.سەرەتاباسلەوەدەکەمکەسەرچاوەکانیجوانییخەوەبەردینە
چین،هەملەئاستیمێژوویی،هەملەباریپێوەندیینێوانشیعریودواجارخودی
شیعرەکەلەئاستیدەقیداهەڵدەسەنگێنمولەئاخێزگەکانیچێژوجوانییئەودەقە

دەدوێم.
بووە ئەدەبیات لەسەر تائێستاشمەترسییەکیگەورەکە وایە منپێم
کە ئەوەیە بووە خوویا ئەدەبییەکاندا بەرهەمە خوێندنەوەی و هەڵسەنگاندن لە و
بەردەوامهەوڵدراوەپەیوەندییەکیراستەوخۆلەنێوانئایدیالۆژیوداهێنانیئەدەبیدا
بدۆزرێتەوە.بەتایبەتلەگۆڕەپانیئەدەبیکوردیدائەوچتەزۆربەرجەستەتردیارە،
تراژیکەسیاسییەدا بارودۆخە ئەو تەئسیری ژێر لە بەردەوام ئێمە ئەدەبیاتی چونکە
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بووەکەمیللەتەکەمانتێیداکۆڵەوارانەژیاوە.ئەگەردوورنەڕۆین،هەرئەمشیعری
بێت، راستی ئەوەی کراوە، لەسەر ئێستاقسەی تا ئەوەندەی بەردینە«یە »خەوە
زیاتربەدیدێکیئایدیالۆژیکباسیلێکراوەوخوێندراوەتەوە.ئەگەررێمپیبدەن
وخوازەیەکیجوانی»جورجلوکاچ«بەقەرزوەربگرم،لەراستیدا،»خەوەبەردینە«
شەرابێکبووەکەهێندەئاویئایدیالۆژییانتێکەڵکردووە،ئەوشەرابەتراوبووەو
دەقێکی وەکو بەردینە«، جوانییەکانی»خەوە جار زۆر  نادات. ئەسڵەکەی  تامی
دواجار و ئایدیالۆژیک کۆمەڵێکخوێندنەوەی قوربانی بە بووە ئەدەبی، داهێنەرانەی
هەڵەیمیتۆدیکیشیلێکەوتووەتەوە.بۆیەباسکردنلەبەرهەمێکیئەدەبییوەکو
ویستی و خواست تەنانەت یان ئایدیالۆژیک مانیفێستێکی وەک بەردینە« »خەوە
دەقی خودی دەبێت زەرەرمەند کە شت یەکەم من بڕوای بە ئایدیالۆژیک، هێزێکی
»خەوەبەردینە«بووە.وەک»ئانتینیوگرامشی«دەڵێ،ئەوئەسڵەکەتەنهادەبێ
کلۆجێک هیچ به خۆی بکۆڵدرێتەوە، ئەدەبی بەرهەمێکی هونەریی تایبەتمەندیی لە
رەتکەرەوەیئەوخاڵهنییهکهبێینلەوەبتۆژینەوەوبزانینچهەستوتێڕوانینێک،
چبیروئەندێشەوفەلسەفەیەکلهبابەتژیانلهخودیبەرهەمەکەوەبهدەستدێت.
واتە،باسکردنلە»خەوەبەردینە«،دۆزینەوەیفەلسەفەیدەقی»خەوەبەردینه«،
و کراوەتەوە رەت کە ئەوشتەی بەاڵم ئەدەبی.  رەخنهی ئەرکی له بەشێکه خۆی
بڵێینبەرهەمێکلە بێین ئەوشتەیکهلهرەخنەیئەدەبیدانەگونجاوەئەوەیەکە
سۆنگەیناوەرۆکیئەخالقییاناوەرۆکەسیاسییەکەیەوەجوانبێتیانجواننەبێت،
نهلهسۆنگەیئەوفوڕموپێکهاتەوئەوجیهانەمانادارەیکهلەنێوفۆرمەکەیشدا
روواوەتەوە.منلێرەدادەخوازمباسلهفوڕموپێکهاتەیخەوەبەردینهبکەم،بەاڵمله
هەمانکاتدالەوجیهانەشبکۆڵمەوەکە»خەوەبەردینه«وەکومەعنا،وەکوفەلسەفە،
وتەنانەتوەکوبیرکردنەوەیەکیئایدیالۆژیکیش،چونکههەموودەقێکبیرکردنەوەی
ئایدیالۆژیکیخۆشیههیە.کەواتە،باسیمنئەمڕۆئەوەیهکهبزانمفۆڕمیدەقێکی
لهحاڵەتیسیمبۆلیزمیکۆمەاڵیەتیداخۆی زیاتر وەکو»خەوەبەردینه«کەدەقێکه

دەدۆزێتەوە،چپێکهاتەیەکیهەیە؟
وەختیخۆی»ئێزراپاوند«دەیگوتپرسیاریرەخنهکارانهلەسەرشیعر
»خەوە راستیدا، لە بخوێنرێتەوە؟« دەبێ ئەوە بایی شیعرە ئەو  »ئەرێ ئەوەیه:
بەردینه«شیعرێکهکههەڵگریزۆرجۆرخوێندنەوەیەوئەگەربمهەوێباسلهپێکهاتەی
خودی»خەوەبەردینه«بکەمناچارمبگەڕێمەوەنێوئەوبارودۆخەمێژووییەیکەخەوە
بەردینهتێیداسەریهەڵداوەوئاسۆیتێڕوانینێکلەمەوقیعیەتی»خەوەبەردینه«وێنا
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بکەینودواتربچینهنێوخودیدەقەکەوە.
وەکدەزاننلەمێژوویشیعریکوردیداتائێستاچوارفۆرمتاقیکراوەتەوە:

یەکەمفۆرم:فۆرمیشیعریوتارییابەیتی)ئەدەبیبەیت(
دووهەمفۆرم:فۆرمیشیعریهیجایییابڕگەیی)بۆنموونه،ئەوقوتابخانەیەیکه

مەولەویتاوەگۆزیشیعریتێدانووسیوە(
سێهەمفۆرم:فۆرمیشیعریعەرووزیبووە)کەوەکدەزاننلە»مەالیجزیری«ەوە
دەستپێدەکاتودێتەسەر»خانی«ودواتر»قوتابخانەیبابان«و»قوتابخانەی

مۆکریان«دەگرێتەوە.(
فۆرمیچوارەم:ئەوفۆرمهبووەکهکەسێکیوەکو»گۆران«،لەباشووریکوردستان،
و»سوارەئیلخانیزاده«لهکوردستانیرۆژهەاڵتکاریلەسەرکردووەوبەشیعرەی

نوێبەناوبانگه.
ئەوەیراستیبێت،تەئسیری»خەوەبەردینه«لەسەرئێمهدەمانباتەوە
سەرئەوەیکهلەوەبکۆڵینەوە»خەوەبەردینه«ئەزموونیخۆیلهکامئاخێزگەی
جوانییەوەوەرگرتووە؟!پێشئەزموونی»خەوەبەردینه«،سوارەئیلخانیزادهئەزموونی
گۆرانیلەبەردەستبووەوهەروەهائەزموونیشاعیرانیکالسیکینوێیوەکو»هێمن«
و»هەژار«یلەبەردەستبووە.لەهەمانکاتیشدا،بەحوکمیئەوەیسوارەلەنێو
فەزایرۆشنبیرییفارسیشداچاویپشکوتووە،ئەزموونینیماوشاعیرانیدواینیماشی

لەبەردەستبووە.
رەخنەکاریبەڕێز،کاک»رەهبەرمەحموودزاده«،لەوتارێکیکورتیداباسیئەوە
دەکاتکهلهنێوانئەوچەندئەزموونەدا،سوارەلەژێرتەئسیریئەزموونینیمادابووە
وپێیوایهکهئەوەیلهشیعری»خەوەبەردینه«وشیعرەکانیدیکەیسوارەداکراوە،
جۆرێکتەئسیروەرگرتنوتەعامولیفۆرمیبووەلەنێوانشیعریسوارەوشیعری
نوێیفارسی،کهنیماپێشەنگایەتیکردووە.کاکرەهبەرتەنانەتنموونهدێنێتەوەو
دەڵێ،ئەوحاڵەتیگوفتاریووتارییهیکهلەشیعریسوارەداهەیەتارادەیەکیزۆر،
بۆنموونه،لەشیعری»فرووغفەرۆخزاد«وەریگرتووە،یاتەنانەتنموونهدێنێتەوە
دەڵێلەشیعری»سۆهرابسپێهری«وەریگرتووە.دیارهمنلەگەڵئەوەداهەمکه
»سواره«زۆرزیرەکانهئاگایلەئەزموونیگۆرانبووە،ئاگایلهئەزموونیشیعری
فارسیشبووە،بەاڵمبەراستیئەوکارەی»سواره«کەلەپانتاییشیعریکوردیدا
یا ئەوتۆ نزیکایەتییەکی باریساختاریوپێکهاتەییەوە لە بەهیچشێوەیەک کردی

تەئسیروەرگرتنێکیراستەوخۆیلەگەڵشیعرینوێیفارسیدانەبووە.
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بیرۆکەیمنئەوەیەکهئەزموونیسوارەبەگشتیوشیعری»خەوە
بەردینه«بەتایبەتی،کهمنپێموایهسەرچڵیشیعرەکانیکاکسوارهیه،ئەزموونێکه
له»شیعریبەیتی«یانلە‹‹شیعریوتاری‹‹یکوردیداریشەیداکوتاوە.بەوتەیەکی
دیکه،فۆرموپێکهاتهله»خەوەبەردینه«داجۆرێکدۆناودۆنکردنیانگۆڕانکاری
بەسەرداهێنانیشیعری»وتاری«و»بەیتی«بووە.واتە،بهپێچەوانەیئەزموونی
نیماکهتێیدانیمالهشیعریکالسیکیفارسیدابڕاوبناغەیشیعرینوێیفارسی
دامەزراند،سوارەلەشیعرینوێیکوردیولە»خەوەبەردینه«داگەڕاوەبۆمیراتێک
کهلهمێژوویشیعریکوردیداولهمێژوویئەدەبیکوردیداهەبووەوئەویش»شیعری
وتارییانبەیتی«بووه.کەواتە،سوارە،بەومانایەیکەنیماکردی،گۆڕانکاریله
شیعریکالسیکدادروستنەکرد،وتەنانەتئەگەرسەرنجتاندابێتلهوتارەکانیخۆیدا
دژایەتیلەگەڵشیعریعەرووزدەکاتوپێیوایهشیعریعەرووزلەگەڵسروشتولە
گەڵپێکهاتەیکۆمەڵگایکوردیومرۆڤیکوردوچێشکەیئەدەبییئێنسانیکورددا
زۆرجیاوازوتەنانەتدژوازە.بۆیهئەوشتەیئەولە»خەوەبەردینه«داکردی،بە
بۆچوونیمن،جۆرێکگەڕانەوەیەبۆسەرئەدەبیبەیتییانئەدەبیوتاری.سوارە
لە میراتێک مۆدێڕنەوە فۆرمێکی بە و مۆدێڕندا قاڵبێکی لە و دیکه ویستیجارێکی

ئەدەبیکوردیببوژێنێتەوە.
کەواتەسەرنجیخۆممنبەمشێوەیەچڕدەکەمەوە:شیعریعەرووزیکوردی
هەڵبەت نووسراو. حاڵەتی بۆ گواستەوە بەیتەوە زارەکی حاڵەتی لە زمانیشیعریی
شیعریعەرووزیکوردیلەگەڵبەیتکارلێکودانوستانیشیبووە.بۆنموونه،»مەم
وزین«یخانیکەلەقاڵبیعەرووزدانووسراوەخۆیلەبەیتێکیکوردیەوەوەرگیراوە.
بەاڵم،منبەپێچەوانەیسوارە،پێموایهشیعریعەرووزیکوردیوانەبووەکهشتێک
بێتدژبهرۆحیکۆمەڵگایکوردی.منپێموایهشیعریعەرووزیکوردیپێداویستی
جۆرێکلەبارودۆخیتایبەتیکۆمەاڵیەتیبووەکەسەرەتایسەرهەڵدانیچەشنێکلە
نوخبەیکوردیبووە،کەئەونۆخبەکوردیهدیارهزۆرترپیاوانیئایینپەروەربوون.
سوارە،پێموایه،لەدیدێکینیمچەمارکسیستییەوەباسلەشیعریعەرووزیکوردی
دەکاتولەسەرئەوباوەڕەیەکەشیعریعەرووزیکوردیلەراستیدانوێنەرایەتی
چینێکیبااڵدەستیکۆمەڵگایکوردیکردووە،ئەوانەیکەلەدیوانودەرباریمیرنشینه
کوردییهکاندادەنیشتن.بەاڵممنپێموایهئەونوخبەکوردییەیکەلەواقیعدالەنێو
دنیایشیعریکالسیکیفارسیوعەرەبیوتورکیداچاویانپشکووتوەک»نالی«و
»مەحوی«و»سالم«جۆرێکلەپێداویستییکۆمەاڵیهتیپاڵیپێوەنانبۆئەوەیکه
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بەرهەمهێنیشیعریعەرووزبوون.
منپێموایهشیعریعەرووزیکوردیئەوحاڵەتەینییهکهکاکسوارە
باسیکردووە،بەاڵمهەرچیبێتکاکسوارئەودیدەیخۆیدەردەبڕێولەسەر
ئەساسیئەودیدەشپێموایهدنیایفۆرموپێکهاتەی»خەوەبەردینه«دادەڕێژێ،
بۆ تەنیا نەک بن، جەماوەر بۆ مەبەستەکانی و مانا  النیکەم کە ئەدەبیتێک واتە
نوخبە.کاکسوارویستوویەتیلە»خەوەبەردینه«دابەشێوەیەکیمۆدێڕنجارێکی
دیکهئەدەبییاتبکاتەوەبهحاڵەتێکیجەماوەرییانیئەدەبییاتیمۆدێڕنبێنێتەنێو
جەماوەرەوە.لە»خەوەبەردینه«داتۆدەبینیجۆرێلەخۆنزیککردنەوەلەرۆحی
جەماوەرییخەڵکدەبینرێ،هەڵبەتلهفۆرمێکیمۆدێڕنداوبەناوەڕۆکێکیبەتەواوی

مۆدێڕنیشەوە.
بۆئەوەیباسەکەمهەموویزۆرتیۆریکوگشتینەبێت،لێرەدابەراوردێکی
زۆرخێرادەکەملەنێوانکۆپلەیەکلە»خەوەبەردینه«وپاژێکلەبەیتی»خەزێم«
وباسلەوخااڵنهدەکەمکهخاڵیهاوبەشنلەنێودەقی»خەوەبەردینه«داولەنێو
دەقیبەیتی»خەزێم«دا.لێرەدادەمەوێئەوەبسەلمێنمکەلەراستیداهەوڵیتیۆریکی
سوارەکەئەوەبووەئەدەبیاتیمۆدێڕنبگەڕێنێتەوەنێوجەماوەر،بیگەڕێنێتەوەنێو
تێگەییشتنیعام،ئەوهەوڵەبەچشێوەیەکدەتوانینباسیبکەین؟کۆپلەیەکلە
»خەوەبەردینه«وگۆشەیەکلە»بەیتیخەزێن«تانبۆدەخوێنمەوەوپاشانباسی

چەندخاڵێکدەکەم.
کۆپلەیەکلە»خەوەبەردینه«:

بەڵێدوورەگەرمێنیدەریا،
بەڵێوایهکانیهەژارن،

ئەزانمئەوانەیکەپاراویئاونبژارن،
ئەزانملەرێگامەترسیگەلێکژەنگوژارن،بەاڵمکاکهئەوگشتەعەقڵیخەسارن،

لەناوئەوهەمووەئاوە
هەرچاوەیەکباویهەنگاویخۆشە،

بەتەنیائەوەشارەزایکۆسپوکەنداڵیرێیە،هەوەڵمەنزڵیزێیهئاواتیبەرزیزرێیە.
کۆپلەیەکلە»بەیتیخەزێم«:
سێسەدوەستابێلەدریازێ،

شیستبێلەمووسڵێچللەشیرازێ،
کراسبدوورێلەگوڵیپیوازێ،
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دەباڵتەنکبێتناسکوشلکبێتبۆبووکەنازێ،
گەلیبرادەرانباگوێبدەینەلەوباسە،تەماشایئەوکوڕهچەندەئیخالسە،

لەدنیایروونبووبەغەواسە،
لەسوێیئەوکچەبووکەڕوکاسە،

نازانمهیندییهیاننهبڵباسە؟!

سەرنجەکان:
به یا وتارییه پێکهاتەیەکی دەقەکە، هەردوو گێڕانەوەی پێکهاتەی ـــ یەکەمسەرنج
راوێژەفارسییەکەیگوفتارییه.بۆنموونه،سەرنجبدەنەئەوچەنددێڕە:»بەڵێدوورە
گەرمێنیدەریا،بەڵێوایهکانیهەژارن«ئەوجارسەرنجبدەنه:»ئەزانمئەوانەیکە
پاراویئاونبژارن،ئەزانملەرێگامەترسیگەلێکژەنگوژارن«.دووپاتکردنەوەی
دەدات گوفتاری حاڵەتی جۆرێک »ئەزانـــــــم« کردنەوەی دووپات و »بەڵــــــێ«
بهشیعرەکە،یانیشیعرەکەلەحاڵەتیخیتابێکی،بابڵێین،خاوەنیئۆتۆریتهو
دەسەاڵتدارانەدادەبەزێنێودۆستانەتروسادەتریدەکاتوسەرنجیبەردەنگەکەبۆ
الیخۆیرادەکێشێبۆئەوەیکەهەستبەنیزیکایەتییزیاتربکاتلەگەڵدەنگی

دەقەکە.
هەرئەوشتهبەجۆرێکلەدەقیبەیتی‹خەزێم«یشدادەبینرێت.بۆنموونە،
ئەودەورەیکەکاری»بێ«لەمرستانەدادەیگێڕێ:»سێسەدوەستابێلەدریا
زێ،شیستبێلەمووسڵێ«کەتێیدالێرەدادەبینیفاعیلەکە)بکەرەکە(خۆیکۆیه،
بەاڵمکارەکەتاکە.ئەوەدەبێتههۆیئەوەکەئەودەقانهلەحاڵەتیگوفتاری)ئاخافتن
ئامێز(نزیکببنەوەوجۆرێکحاڵەتیهاودڵییگوفتارینێواندووکەسیتێدابێت
ولەراستیدائەوەیەکێکلەتایبەتمەندییەکانیدەقیبەیتهکەپێموایهلە»خەوە

بەردینه«شدادووپاتبووەتەوە.
سەرنجیدووهەمـــکەڵکوەرگرتنلەشێوازیخیتابی)رووەوبەردەنگ(.»بەاڵم
کاکهئەوگشتەعەقڵیخەسارن«لەدەقێکیمۆدێڕندالەکتوپڕوەگێڕوەدەنگدێت
بەردەنگەکەیوبەشێوەیەکیزۆرسەمیمیوراستۆکانەپێیدەڵی، وروودەکاتە
»بەاڵمکاکهئەوگشتەعەقڵیخەسارن«.هەمانتەکنیکلهبەیتدازۆرباوەوزۆر

دەبینرێ،وەکو»گەلیبرادەرانباگوێبدەینەلەوباسە«.
ئەمجارچاولەمۆدێلیسەروابکەن،کەلەمدووجۆرئەزموونەجیاوازەدازۆر
لەیەکنزیکه.لەشیعریکاکسواردا»هەژارن،بژارن،ژەنگوژارن«کەکەمێکیش
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بەشێوەیزنجیرئاساوبەرودواهاتوونەتەوە.لەهەمانحاڵدا،لەبەیتی»خەزێم«یش
ئەوزنجیرئاسابوونەدەبینرێ:»دریازێ،شیرازێ،پیوازێ،نازێ«.لەراستیدا،کاک
سوارزۆرگرینگیداوەبهسەروالەشیعریمۆدێڕنیخۆیداوئەوگرینگییهبهالی
منەوەسەرنجراکێشە،چونکەلەشیعریمۆدێڕندا،شاعیرتەنهالەجێگایەکسەروای
بۆگرینگەکەهەستبکاتسەروادەتوانێبەشێکبێتلەشیعرەکە،بەشێکیزیندە
و دەقەکەیدا ناسانەی جوانی پێکهاتەی لە دەبێت کارای دەورێکی کە ئۆرگانیک، و
بەاڵم  شیعرەکەی. فۆرمی جامخانەی رازاندنەوەی بۆ نەبێت رووت ئامێرێکی تەنیا
لێرەدا،دەبینینکاکسواربەجۆرێکبەڕێوەبەرایەتییسەروایکردووە،سەروایوەکو
شیعرەکەیەوە. نێو هێناوەتە کراو موهەندیسی زۆر جوانکارییەکی وەکو سەنعەتێک،
کورتوکورمانجی،»خەوەبەردینه«ئاکامیهەڵگەڕانەوەلەشیعریکالسیکیکوردی
دەستکەوتی و ئەنجام بەڵکو نییه، شیعری نوێی سەرلەبەر فۆرمێکی خوڵقاندنی و
گەڕانەوەیەبەرەوشیعریوتارییانشیعریبەیتی،کەلەدووتوێیبەیتیکوردیدا
زۆر ناوەڕۆکێکی به فۆڕمەیە و قاڵب ئەو کردنی تێکەڵ بنەڕەتدا لە و دەبینرێت،
و ناوەڕۆک ئەو سەرنجی نموونه، بۆ ئێوە، ئەگەر چونکە مۆدێڕن. و سەردەمیانە
بیرۆکەیەبدەنکەلە»خەوەبەردینه«داهەیە،واتەحەرەکەتینەتەوەیانمیللەتی
خەوتوویکوردیان،بەتەعبیرێکیزۆرگشتیتر،سەرلەبەریکۆمەڵگەیئینسانیبەرەو
زەریایئازادیورزگاری،دەبیننزۆرزۆرجیاوازەلەتەواویئەوناوەڕۆکوبیرۆکانەی
کەلەشیعریبەیتیداهەیە،کەپتربەدەوریواقیعوکێشەکانیسەردەمیئاژەڵداری
وکشتوکاڵییخەڵکیکورددادەخولێتەوە.لەراستیدا،کاکسوارپێداویستییسەردەم
وبهتایبەتنیازیئەمسەردەمەیکۆمەڵگایکوردییلە»خەوەبەردینه«دالەقاڵبی

ئەوناوەڕۆکومانایانەیکەباسیدەکاجێکردووتەوە.
نموونەیدووهەمکۆپلەیەکلەشیعری»خەوەبەردینه«وکۆپلەیەکلە
شیعری»میهرووەفا«یە.ئەمنموونەیەشزۆربەکورتیوزۆربەوردیوخێرایی
باسدەکەمودواتردەچمەسەرلێکدانەوەیەکیخودی»خەوەبەردینه«بهگشتی.

کۆپلەیەکلەبەیتی»میهرووەفا«:
دەرکیماڵیباوانبەگوڵوهەاڵڵەوسێوەڕە،شەرتونەزریمنچلمەڕە،

چومکیئەوکارەبەکەیفیمنوەرگەڕا،
لەسەرسینگیئەوکیژەیخڕکردووەجووتێلیمۆیتەڕە،
کەبێتوبزاننمیروبەگلەرانلەسەرئەولیمۆیەیشەڕە.

کۆپلەیەکی»خەوەبەردینه«:
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کچینوورقەتیسیدەستیدێویکێوە،
لەئەنگووستەچاویدڵیخێویکێوا

بەرەودەر،بەرەوشاریدەریابەڕێوە،
گەروویوشکوچاویسپیچاوەکانی

دەروویروونیئاوە،
بەفانۆسیئەستێرەبەرچاویروونه،
لەبەرپێیحەریریکەوەیسێوەڕه

بهپۆیمانگەشەوچندراوە.

وفا«دا و »میهر دەقی شیعرییەکانی  رستە لە کە زمانه سینتاکسی و نەحو ئەو
باری لە بەردینه« »خەوە شیعرییەکانی دێڕە راستیدا لە بەاڵم سادەیە، زۆر هەیە
پێکهاتەییەوەپڕپێچوپەناولەباریماناییەوەنوێن.بۆنموونه،سەرنجبدەنەئەو
بەردینه«داهەیە؛»دێویچێو،شاریدەریا،فانوسی شوبهاندنانەیکەلە»خەوە
ئەستێرە«یانخوازەی»کچینوور«کەخوازەیەکەبۆئاو،یاسەرنجبدەنەئەو
شێوازیبەکارهێنانەیوشەیسێوەڕە.لەبەیتی»مێهرووەفا«داوشەیسێوەڕهزۆر
بەسادەییگوڵێکهلەپەناگوڵوهەاڵڵەوسێوەڕە،سێوەڕەگوڵوهەاڵڵەیە،بەاڵملە
شیعریکاکسوارداسێوەڕەلەنێوکۆمپلێکسێکیمەعناییداشاردراوەتەوەووایلێ

کردووەکەزۆرقابیلیتەئویلبێت:
لەبەرپێیحەریریکەوەیسێوەڕهبهپۆیمانگەشەوچندراوە.

نامهەوێباسلەمەعناکەیبکەمبەاڵمسەرنجتانرادەکێشمبۆئەوەیکەرستەكه
وەکوونەحوسادەیە.ئەوەتەعبیرەکانهکهشیعریخەوەبەردینەیمۆدێڕنکردووە.ئەو
کارەیکەکاکسوارکردوویەتیلەراستیدامنپێموایهکارێکیزۆرتازهبوووپێش
کاکسوارنەکرابوووتەنانەت»گۆران«یشاعیريشکەوەکناوبانگیدەرکردووەلە
راستیدادەستپێکەریبزووتنەوەیشیعرینوێلەکوردیدابووە،نەیکردووە؛بۆچی؟!
شیعری ئەفسوونی و تەئسیر ژێر لە شیعرەکانیشیدا باشترین لە »گۆران« چونکە
کالسیکنەهاتووەتەدەرێ.ئێوەبۆنموونەبڕواننەشیعری»سکااڵ«،بڕواننەشیعری

»جیلوەیشانۆ«:
لەجەرگیپەردەوەتکتکدڵۆپێعوودئەڕژا،

بەنووکیتەئسیریطەرەبئەهاتەخرۆش
تاليعیسروورئەپژا
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بەئاهیدڵگیری
کەمانشەهیقوزەفیریفریشتەیئەلحان

ئەکەوتەناودڵیمردووشهەناسەیهەیەجان

نەحوی تەئسیریشیعریکالسیک،فۆڕمیشیعریکالسیک، لێرەدەبینی تۆ یانی 
زمانیشیعریکالسیک،هەمووئەوانەیبەسەرشیعری»گۆران«ەوەکەیەکێکلە
دابڕان کردی »گۆران« کە ئەوەی راستیدا لە چونکە بۆ؟! دیارە؛ شاکارەکانییەتی
بوولەبەشێکلەمیراتیشیعریکالسیک،ئەوشتەیکەسوارەکردیگەڕانەوەبوو
وتن پێم وەکو دەبینین. کردنەوە نوێ جیاوازی دووجۆری بۆیه بەیتی. بۆشیعری
قوتابخانهیمۆکریانیەکێکلەوئەزموونانەبووکەلەبەردەستیسوارەبوووسوارە
کە هەبووە مۆکریان قوتابخانەی شاعیرانی لە هێندێ لەگەڵ دوستایەتیشی تەنانەت
دەزانینقوتابخانەیمۆکریانجۆرێکلەبەردەوامییقوتابخانەیبابانبووە،هەڵبەتبه
خۆماڵیترکردنوجەماوەریترکردنوپەتیترکردنیزمانیشیعرییەوە.بەاڵمیەکشت
کەئەمقوتابخانەیەنەیکردوئەوەسوارەبووئەوبۆشاییەیبینیئەوەبووکەزۆرجار
بەجەماوەریکردنیئەدەبیاتوشیعرلەقوتابخانەیمۆکریاندابووەهۆیوەالنانی
رێژەیییجوانیەکانیشیعریوداگەڕانبەرەوچەشنێکسادەییوساناییلەزمانو
مانادا،ئەوشتەیکەبۆنموونهلەزۆربەیشیعرەکانی»هەژار«دادەبینرێ.یانیسادە
وجەماوەریکردنیئەدەبیاتیقوتابخانەیموکریانئەوتەمومژەیجوانییەیکەدەبێ
بەسەرشیعرەوەهەبێترەواندەوە،وبووەهۆیئەوەیسوارەپێیوابێلەئەدەبیاتی
عەرووزدابەهەرفۆرمێکیبێت،چفۆرمیقوتابخانەبابانییەکەی،چشێوەیقوتابخانە
گەڵ لە کورد مرۆڤی چێشکەی وابوو پێی سوارە هەیە. بۆشاییەک موکریانییەکەی
بناغەی»خەوەبەردینە« بۆیهبۆداڕشتنیبەردی ناگرێتەوە، شیعریعەرووزدایەک
روویکردەشیعریبەیتی.کەواتە،سوارەپشتیکردلەمیراتێکی٤٠٠ساڵەیشیعری

عەرووزوگەڕایەوەبۆسەرمیراتیشیعریبەیتی.
مەوقعییەتیشیعری جۆرێک بە دا هەوڵم کە بوو کۆڕەکەمان دووهەمی بەشی ئەمە
»خەوەبەردینه«لەنێوفەزایشیعریکوردیداپێناسەبکەم.بەاڵمئێستادەمهەوێ
نێو خوێندنەوەیەکی و بکەم بەردینه« پێکهاتەیخودی»خەوە و فۆرم لە باسێک
دەقیمهەبێتوچەندتایبەتمەندییگرینگی»خەوەبەردینه«دەستنیشانبکەمکە

ئەوشیعرەیانکردووەبهشیعرێکیمۆدێڕنوشیعرێکیقابيلیتەئویل.
یەکەمتایبەتمەندیکەمنلە»خەوەبەردینه«دابینیومهوپێموایهلەزۆرشیعری
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کوردیداهەیە،بەاڵمبەوشێوەسەرکەوتووانهکەلەشیعری»خەوەبەردینه«دابینیومه
دانەبەزێنراوەمەسەلەیپاژبینییه)جزئینگری(.مێژوویئەدەبییاتوەک»گۆتە«ی
ئاڵمانیباسیدەکاتلەسەربناغەیدووجۆرداهێنانیئەدەبیدامەزراوە.»گۆتە«
دەڵێت:»لەنێوانئەوشاعیرەیکەپاژێکلەگشتێكدادەبینێتوئەوشاعیرەی
یەکەم؛ شێوازی دەستکەوتی زۆرە«. جیاوازی دەدۆزێتەوە پاژێکدا لە گشتێک کە
یانیئەوشاعیرەیکەپاژێکلەگشتێکدادەبینێت،تەمسیلهکەتێیداپاژیاجۆزء
تەنهانموونەیەکەبۆگشت،لەکاتێکداشێوازیدووهەملەگەڵسروشتیشیعرزیاتر
لەپاژێکدا یانیئەوشێوازەکهشاعیرێکگشتێک لەشێوازیدووهەمدا، دەگونجێ.
دەبینێت؛باسلەپاژدەکرێت،بێئەوەیبیرلهگشتبکرێتەوەبەاڵمئەوکەسەیکە
ئەمپاژەبەشێوەیەکیزیندووتێدەگاتلەهەمانکاتدالەگشتیشبەوردیتێدەگات.
ئەوشتەکەلە»خەوەبەردینه«داکراوەبەبڕوایمنئەوەیە؛کامێـــرایراوییان
بگێڕەوەی»خەوەبەردینه«کامێرایەکەکەلەسەروردترینشتەکانزوومیکردووە
شاعیرە. مەبەستی کە دەکات شتە ئەو پێناسەی شاعیرانه زمانی پاراوترین بە و

کۆپلەیەکیزۆروردتانبۆباسدەکەم:
لەچەشنیگەروویکەو

کەویدۆمییەخسیریزیندانیداری،
پڕیسەوزەبەستەیخرۆشانیباڕی،
تەرەیباوەشیتاسەباریبناری.

شیعرەکەلە»گەروویکەوەکەوە«دەستپێدەکات،خۆدی»گەرووەکە«پێناسە
دەکرێلەرێگایئەوبەستەیەوەکەلەنێوگەرووەکەدایه،خۆدیبەستەکەدیسان
پێناسەدەکرێبەسیفەتیسەوز،دیسانبەستەکەجۆرێکەلەخرۆشانیباڕی.ئەو
جارپێناسەیکەوەکەدەکرێت،کەوێککەکەویدۆمبێت،کەوێککەیەخسیربێت،
کەوێککەیەخسیریزیندانێکبێتوکەوێککەیەخسیریزیندانێکیداریبێت.لەو
الوەدیسانکەوەکەتەرەیە،تەرەیباوەشێکه،باوەشیتاسەبارە،باوەشیتاسەباری
بنارە.ئەوجۆرهلەوەسفە،ئەوجۆرەلەپاژبینییهیکەلە»خەوەبەردینه«داکراوە
لەراستیدازۆرفۆرمێکیمۆدێڕنیانبەوشیعرەبەخشیوەودەشزانینهەمووئەوشتانه
کەسوارەلەمشیعرەداکردوویەتیدواجارلەپێناویبەرجەستەکردنیمانایەکدایە،
ئەومانایەیکەتەنیالەنێودووتوێیئیماژوئاماژەکانیئەوشیعرەداخۆیانمەاڵس

داوەوبەهیچکلۆجێکبەساناییخۆبەدەستەوەنادەن.
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منلەسەرەتاداباسیئەوەمکردکهخوێندنەوەیگشتیتائێستابۆ»خەوەبەردینه«
خوێندنەوەیەکبووەکەزیاترئایدۆلۆژیستانهبووەوخودیخوێندنەوەیئایدۆلۆژیستی
پێداگری گشتەکان سەر لە کە خوێندنەوەیەک یانی تەمسیلی خوێندنەوەیەکی یانی
دەکات.بۆیهدەبینینزۆرگوتراوە»خەوەبەردینه«مانیفێستیباڵێکیسیاسییهکه
لهسەردەمیخۆیدامەسەلەنشکستیهێناوە.ئەوەخۆییانیبینینیگشتێکلەنێو
ئەوشیعرەدا،ئەوەخۆیجۆرێکخوێندنەوەیەبەبێگومان،بەاڵمئەوخوێندنەوەیە
خوێندنەوەیەکیتەمسیلیوگشتبینانەیە.بۆیهزۆربەیکاتخوێندنەوەیگشتتەوەر
بۆ»خەوەبەردینه«کراوە:»خەوەبەردینه«باسلەئازادیدەکات،باسلەرزگاری
دەکات،باسلەنەتەوایەتیدەکات،باسلەشۆڕشدەکات؛هەمووئەوانهراستنبەاڵم
هیچکاملەمانهناتواننحەقیئەوەبدەنکە»خەوەبەردینه«چەندەپاژبینه.بۆیه
منپێموایهخوێندنەوەیجوانیناسانهخوێندنەوەیەکەکەروویلەپاژەکانه،روویلەو

ئیماژوئاماژهوواژانههەیەکەلەشیعردازۆربەوردیوزەریفیچێکراون.
وردەکانی زۆر رازە لە یەکێک وایه پێم من و بدەن سەرنج ئەگەر دووهەم خاڵی 
سەرکەوتنیدەقی»خەوەبەردینه«یەمەسەلەیدەنگیشیعرییلەوشیعرەدایه.نازانم
سەرنجتاندابێیاننا،ئێوەکاتێکشیعری»خەوەبەردینه«دەستپێدەکەنو
دەیخوێننەوە،هەستدەکەنوەگێڕێکیسێهەمکەسەکەشیعرەکەدەڵێتەوەیاخەریکه

قسەدەکات،بەاڵمکەدەگاتهکۆپلەی:
ئەڵێیتاجیزومڕوتیدوڕگەیلەسەرناوەدەریا

لەکتوپڕوەگێڕییەکەمکەسیتاکدێتەنێوشیعرەکەوە:
ئەڵێیهانیهەستانهدەنگیخرۆشی،سروودیخوناوەیبەهارە

یەکەمجاروەگێڕییەکەمکەسیتاکدێتەنێوشیعری»خەوەبەردینه«وە:
لەچۆما؛لەهەرشتیوەجۆبارێهەردەشتەچۆمێ،

لەدڵمایەبڕوایبەرینیبەدەریاگەییشتن،
لەتاریکەتاراوگەکەموابەسەرچووزەمانیتەریکی،

ئیترخێروخۆشیلەرێما.
کەواتەدەنگەشیعرییەکەلەکتوپڕدەگۆڕدرێ.سێهەمکەسیتاککەلەسەرەتای
ئەو دەکرێت لێرەدا تاک. کەسی یەکەم دەبێتە دەکات قسان بە دەست شیعرەکەدا
پرسیارەبینینەئاراوەکەئەویەکەمکەسیتاکهکێیە؟!ئایاخۆدیشاعیرە؟!یاننا،

کچینوورە؛چونکەپێشترگوترابوو،
کچینوورقەتیسیدەسیدێویکێوە،
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بەرەودەربەرەوشاریدەریابەڕێوە

یانیئەوەخەریکهکچینوورحەرەکەتدەکاتودواییکچینوورەکەلێرەدادەڵێ:
لەتاریکهتاراوگەکەموابەسەرچووزەمانیتەریکیمئەوەیەکێکلەوحاڵەتانەیەکە
سوارەزۆرزیرەکانهلهشیعرەکەیداگونجاندوویەتیوبەراستیرێگایتەئویلیشبۆئێمە
دەهێڵێتەوە؛ئایائەوەکچینوورە؟!ئایائەوەدەنگیخودیشاعیرە؟!کەواتەشێوازی
تەعامولیسوارەلەگەڵگێڕانەوەیشیعریلە»خەوەبەردینه«دایەکێکلەوهۆیانەیە
کهبەبڕوایمنشیعری»خەوەبەردینه«یبۆتەئویل،نەکبۆتێگەیشتن،قورس
کردووە.ئەوەیەکهگێڕانەوەلەخەوەبەردینەداپڕپێچوپەناوناهێڵیوچەنددەنگییە،
جوانیناسیی لە جۆرێک کاتدا هەمان لە و مۆدێڕنه شیعرێکی هەر خەسڵەتی ئەمە

گێڕانەوەیشیبەشیعرەکەبەخشیوە.
خاڵێکیتربابەتیموتیفەکانیئەمشیعرەیە.سەرنجبدەنەموتیفەکانیشیعری»خەوە
بەردینه«.دیارەموتیفەکانیزۆرن،واتەئەووشانەیکەزۆردەوردەگێڕنلەشیعرەکەدا
وزۆریشدووپاتدەبنەوە.منباسیدووموتیفدەکەم:مووتیفی»ئاو«کەدیارە
شیعرەکەخۆیحیکایەتیحەرەکەتیئاوەو٣2جاردووپاتبووتەوە،بەاڵملەبەرگ
وقاڵبیجۆراوجۆردا.رەنگەئەوەتانسەرنجنەدابێتکەموهەندیسییەکلەداڕشتنی
خودیئەوموتیفانەداهەیەکەمنپێموایهسوارەزۆرئاگادارانهوزۆروەستاکارانه
کاریلەسەرکردووە.شیعری»خەوەبەردینه«بەبڕوایمنشیعریسروشتوئیلهام
وخەونوخولیانیيه؛شیعریماندووبوونوبەقەولیسادقیهیدایەت»ئارەقەکردنی
رۆحە«.سوارەمووتیفیئاویلەچەندینبەرگوفۆڕمدابەکارهێناوە؛بەشێوەی
»ئاو«،»شەپۆل«،»چاوە«،»دەریا«،»دڵۆپە«،»گۆل«،»شەت«،»زنە«،
لەو »گڕاو«،»کانی«،»جۆبار«،»کەرێز«،»زرێ«،»زێ«و»چۆم«.سوارە
قاڵبوفۆڕمانهداباسلەئاودەکات،بەاڵمخاڵیسەرنجراکێشئەوەیەکهسوارەئەو
کارەیبەهیچکلۆجێک،بەبڕوایمن،بۆچێکردنیچەشنێکهەمەرەنگییوشەیی
وکەالمینەکردووە.منپێموایههەررواڵەتێکلەموشانه،لەمموتیفانهمەبەستێکی
ماناناسانهوئامانجێکیجوانیناسانەیانلەپشتە.بۆنموونه،لەوجێگایەیکەدەیهەوێ
خەرمانەیەکلەمانایەکىئاینیوپیرۆزبەدەوریکۆپلەشیعرییەکەیدادروستبکات،

بۆوێنە،لەبری»رووبار«یان»چەم«وشەی»شەت«دێنێ:
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بەئیعجازیئەنگووستیپاکیموحەممەد
شەتینووربەروویمانگیعەرزاکشاوە

سوارەلێرەدا»شەت«یهێناوەکەوشەیەکیعەرەبییەوزیاترلەگەڵفەزاىدینیی
ئەمکۆپلەیەدایەکدەگرێتەوە؛یابۆنموونە،لەوجێگایەیکەدەیهەوێباسلەجۆرێ
ئاوبکات،باسلەئاوێکیلەپێکەوتوو،ئاوێکیخەساو،ئاوێکیدۆڕاو،ئاوێکیهومێد

لەکیسچووبکاتوشەی»گڕاو«دێنێتەوە:
هەتابیریتاڵیگڕاوێبەدڵماگەڕاوە،

هەتایادەکەمئاوبەورمەبەردینهکاریکراوە
کاری گەڵ لە مۆسیقاییشەوە باری لە کە دێت »گڕاو« وشەی لێرەدا دەبینین 

»گەڕاوە«دالێکدەوەشێنەوە.
دەقی ناخودئاگای لە من و هاتووە بەردینه«دا »خەوە شیعری لە که موتیفێکیتر
»خەوەبەردینه«وەدەرمهێناوەموتیفی»کچ«ه.لەمشیعرەداهەشـــــتجارولە
قاڵبیجۆراوجۆرداموتیفی«کچ«دووپاتبۆتەوە:شەرمیکچانه،بووکیرەزاسووک،
کچیجوان،کچینوور،پۆلیپەریان،کچیسەرگروشتەیقەدیمی،کچیکورد،کیژێکی
کاڵومناڵ.منپێموایهئەگەرلەناخودئاگایدەقەکەبکۆڵینەوەوئەگەرمەعنایەکی
لە جۆرێک به بکات »کچ« ویستوویەتی سوارە لێرەدا بدەین، کچ بە سیمبۆلیکی
سیمبۆلیحەرەکەتوزایاییوبەخشندەییوژیان،وهەربۆیەلەوجێگایانهکهباسی

کچدەکاتتۆهەستدەکەیحەرەکەتهەیە،هۆمێدوهیواداریهەیە:
)١(وەکونەرمەهەنگاویالویبەرەوژوان،
لهجێژوانیزیندووبهگیانیکچیجوان.
 )2(کچینوورقەتیسیدەسیدێویکێوە،

لەئەنگووستەچاویدڵیخێویكێوا
بەرەودەر،بەرەوشاریدەریابەڕێوە.

)٣(ئەڵێیپێکەنینیکچیسەرگروشتەیقەدیمی
لەئەندامیتاپۆیوەکووبوومەڵێڵی،

سنووریشەویدوێنێئەوڕۆیبەیانی
پەچەیقورسینسیانیئێنسانیالدا.

پرسیارێککەدەتوانیندەربارەیموتیفی»مرۆڤ«بەعاملەقاڵبوقەوارەیکچ،
ئەوەندە ئەمشیعرەدا لەدەسپێکی بۆچی ئەوەیەکە بیکەین زاوادا یان بووک، الو،
باسیمرۆڤدەکرێ؟!بۆچیباسیخوێنیشەرمیکچانهدەکرێ؟!بووکیرەزاسووک،
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الویبەرەوژوان،زاوا؛بۆباسیئەوانهدەکردرێ؟!بەپێیخوێندنەوەیەکیمەعناناسانه
بۆئەمبەشە،هەستدەکەملەبنەڕەتدائەوشێعرەراستەلەقاڵبیسیمبۆلداقسە
دەکات،راستەناچاربووەلەبەرسێبەریسیمبۆلیزمیکۆمەاڵیەتیداقسەبکات،بەاڵم
دواجارئەمشێعرەجۆرێکلەهیومانیزمیتێدایه؛یانیگەڕانەوەیهەمووجوانییەکبۆ
ئینسان،گەڕانەوەیهەمووخۆشییەک،هەمووئازادییەک،هەموورزگارییەکبۆئینسان.
بۆیهدیمەنیسەرەتایشێعرەکەبهوجوودیئینسانوبەتێکەاڵویدووگەنجیرووەو
ژوانیابووکوزاوایاگەرمەیاویقەشەیدەستیتاراودەستپێدەکات.حوزووری
ئینسان،بەبڕوایمن،سەروەرییئینسانوکیانیئینسانهکهلە»خەوەبەردینه«دا

زۆرگرینگه.
تی.ئێس.ئیلیۆتلەشیعرداباوەڕیبەobjective«corelative«بوو.ئەم
چەمکەبهمەعنایەکیسادەبریتییەلە»مەسەلەیهاوتاسازییعەینیبۆمەبەستێکی
لە نێوانعەینییەتوزەینییەتداجۆرێک لە واتە ئیماژسازی«هوە؛ لهرێگای زەینی
یەکسانیهەبێت؛بۆ؟چونکەشێعرهەرچەندزەینیبێتکاتێککەتۆبەشێوەیەکی
توێی دوو لە یان رووداوێکدا قاڵبی لە خوێنەرەکەت، چاوی بەر دەیخەیتە عەینی
وینەیەکیشیعرییەوە،کاریگەێتییجوانیناسانەیلەسەرزەینیخوێنەرەوەزیاتروبە
بڕشتتردەبێت.سوارەزۆربەوردیئەوکارەیکردووە.نامهەوێ»خەوەبەردینە«تان
و ئیماژ خۆتان و دەخوێنمەوە بۆ شیعرە لەو بەشێکتان بەاڵم بکەمەوە، مەعنا بۆ
وێنەکانبهێننەبەرچاوتانکەسوارەچەندهشارەزایانهویستوویەتیزەینییەتیخۆی

لەوەیکەگۆلێکدەرەتانیبزووتنلەخۆیبستێنێتچیبەسەردادێت:
گەلێکگۆلەلەوچۆلهیەخسیریخاکن/بەڕوویاگەاڵوەکچەمۆڵەیکڵوڵیوەریون/
گەمارۆیزەلینێزهواتەنگیپێهەڵچنیون/کەبێدەرفەتیپێکەنیننبهسەدبەرزگی
فرسەتی بێ کە تەنیون/ پشتی و دەور وەها هەژگەڵ و پۆپ و لق ماسی/ زەردە

چاوەبڕکێلەگەڵعەرشیپاکن.
تەواویئەوئیماژانەیکهدەچنەناویەکەوە،سادەدەبنەوەوپڕپێچوپەنادەبنەوە،

هەمووئەوانهدواجارزەینییەتی»خەوەبەردینە«مانبۆدەردەخەن.
دواسەرنجملەسەرئەوداهێنانهواژەییەیەکەسوارەکردوویەتیوزۆریششارەزایانە
وشاعیرانەکردوویەتی.ئەمدەستەواژانەتەنانەتئەگەرلەزەمینەیدەقییخۆشیان
کوردیدا شیعری لە مۆسیقا و ریتم و مانا و دەنگ وەک هێشتاش بهێنین، دەریان
بێپێشینەنوبێهاوتان:»هەناویبههەنگاو،سواویسوێ،هانیبەهێز،هەوڵی
هەڵدان،چارانیچار،دەمبەهاواریهار،خاکینەخەون،تاریکهتاراوگه،بڕوایبەرین،



رهم 16227
چوا

ی
ساڵ

هانیهەستان،گەزیزەیبەناز،بەهاریبەهەور،زەنوێریزێویئاژن،نسیانیئینسان،
دڵۆپەیچپە«.

وەکدواقسەملەمکۆڕەدادەتوانمئەوەبڵێمکەسوارەلە»خەوەبەردینه«دانموونەی
دەقێکیخوڵقاندووەکەتێیداسوننەتونەریتیئەدەبی،کەوەکئاماژەمپێکرد
بریتییەلەبەیتیکوردیوئەدەبیاتیفۆلکلۆریکیکوردی،ومرخیتاکەکەسییخودی

شاعیر،واتەسوارە،بەئەوپەڕیکاراییوزایاییوتواناییخۆیگەیشتووە.
دواجاردانبەوەدادەنێمکەئەوخوێندنەوەیئیمڕۆیمنتەنیاتوانیدڵۆپێکهەڵێنجێ

لەدەریایبەرینیجوانییشیعریهەرمانی«خەوەبەردینه«.
هەولێر-بەهاری2٠١2/١٣9١

سەرنج:ئەموتارەلەبنەڕەتدادەقیلێدوانێکمەلەکۆڕێکیتایبەتکەماڵیوەفایی
)عەبدولخالق ڕێکخستم. بۆی هەولێر لە شاندەر گەلەری لە 2٠١2/٠٦/2١ ڕێکەوتی

یەعقووبی(



228  رهم
چوا

ی
ساڵ

16



رهم 16229
چوا

ی
ساڵ

وشەی ھێزدار و فــرە مانا
              )سـیمانتیک(
        لە دوتوێی شیعردا 

موحسین ئاوارە
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و جەنگ و مەشق بمینێتەوە، خۆیدا سەربازگەی لە هەر ئاسا، سەرباز *)وشــە(؛
لەسەرقاچیشدا نەیخەیتەسەرقاچو، دانیشتندا لە واتە نەکرێت، جێـگۆڕکێیپێ
نەکەوێتەحاڵەتیجولەورۆیشتن،ئەموشەیەتەمبەڵوبێکەلکوهەتا)ئیفلیج(یش
دەبێت،نیشانەینەمریوهێزداریوشەلەوەدایەکەزۆرترلەئاخاوتنونووسینەکاندا

بەکاربێتودیمومیەتیهەبێت.
*وشەکاندەخرێنەپاڵیەکترو)دێڕوڕستە(پێکدێننکاتێدێڕیانرستەکان

دەستییەکتردەگرن،بابەتچاوهەڵدێنێ.تۆبڵییوشە)نوتفە(یەکنەبــێ؟!!
*چەرخەکانیگاڵێسکەیسەیرورەوبەردەوامیژیانلەڕەووسووڕیخۆیناکەوێ،
گشتمەرزوسروشتێکدەبڕێوهەڵـگریزۆرشتیتازەیەکەئەوشتەتازەیەش
ناوێکیهەیە،بەوشەیەکسەرهەڵدەداتوتێکەڵبەوشەکۆنەکاندەبێتودەکەوێتە
جموجۆلوچاالکی،بەوپێیەیکەوشەتازەکاندابڕاولەرابردوون،چرایەکیتازەن
لە هەندێک و تازەن مەدلوولی و داڵ هەڵـگری تازە وشەی واتە تر، ئایندەیەکی بۆ
دوێنێدادەبڕێنوهەندێکیشجێگایخۆیاندەکەنەوەلەنێووشەکانیبەرلەخۆیان،
بەڵێلەنێوڕۆحیمرۆڤـداوشـەجێگایخۆیکردۆتەوە،چونکەجاروایەیەکوشە
ئاگرێـکلەدڵدادەگیرسێنێبەهێنانەپێشەوەییادەوەریەکیانهەرمەسەلەێکیتری
وڕوژێنەرجاوشەکانوشەیئەهریمەنیودێوودرنجیترسناکبێیانئەهۆرامەزدەی

دڵخۆشکەرە،جاوشەنوکاریگەریخۆیانهەیە.
*لەگەڵگەشەکردنیتەکنەلۆژیاوزانستوگۆڕانکاریەتازەکانوبەجیهانیبوون
قەوارەیدەستوور ئەلکترۆنەکان، و ژیاری دنیای و بەرەوشارستانیەت وهەنگاونان
و دەبێ دایک لە نوێ وشەی چونکە دەبن ئەستوورتر و تر گەورە فەرهەنگەکان و
ئەنجامی لە دایە برەو لە پیشەسازی کۆمەڵـگای نێو لە تایبەتی بە سەرهەڵدەدات
وەبەرهێنانیکەرستەوئامێرەپیشەسازییەتازەکانومامەلەپێکردنیانلەئاڵوگۆڕە
بازرکانیەکانداهاوکاتلەگەڵئەوسەردەمەبەرەوپێشەوەچووەیئیمڕۆمانداکە
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زانیاریوگەیاندنوپەیوەندیەکانئاسانبووە،واتەهاتووچۆیئاسانوپەرەسەندنی
ئەم تازەی هەواڵێکی هەر و رووداو و پیناساندن خیرایی و ریکاڵم و ڕاگەیاندنەکان
کەونەلەپاڵدوزینەوەولێتۆژینەوەیزۆرهەمبەربەشتەنەدیارەکانوشوینەوارە
لێ تازەی نەبیستراوی وشەی و تازە ناوی کە نرخەکان بە سامانە و مێژووییەکان
دەکەوێتەوە٠٠هەڵبەتەئەدەببەگشتیوشیعربەتایبەتیوهەروەهاهونەرێشجگە
لەبوارەکانیدیلەنێوژیانوژیاریومەعریفیکەهەرلەپێشڕەویدانبەربەرهەمی

ئەوچەرخەنەوەستاوەوجیهانگیرییەدەکەون٠ 
)رۆمانیاکۆبسن(دەلێت:ــ

)زمانوەکوزیندەوەروایەبەپێیکاتشانەکانیئەوزیندەوەرەئەمرنوشانەیدیکە
لەدایکدەبێ،شوێنیمردووەکاندەگرنەوە،شانەیزمانیش)وشـە(یەبەپێیکات،
هەندێلەوشەکاندەمرنووشەینوێدروستدەبێ،بەمجۆرەزماندەژیوبەر

گۆڕانیشدەکەوێ٠٠هتد٠*)١(           
*وشەیهیزدار٠٠وشەیزیندوو،ڕەگەزێکیسەرەکییەبۆبنیاتنانوپێکهاتەیدەقێکی
و رۆیشتن لە و ناخەوێ زیندوو، وشەیەکە )رووبار( وشەی نمونە بۆ سەرکەوتوو،
کەفچڕینوشەپۆڵدانوهەڵبەزودابەزناکەوێ،خوڕەودەنگوئاوازێکیتایبەت
بەخۆیهەیەمرۆڤـدەخڕۆشێنێ٠٠واتەئەگەرهەرمیللەتوتویژوچینوپیشاوەر
بڵێن یان ئاسایی زمانێکی وەک هەبێت خۆیانەوە بە تایبەت زمانێکی ناوچەیەک و
شیوەزارێکیتایبەت،هەڵبەتەزمانیئەدەبیلەوزمانەئاساییانەوتەقلیدیانەتێپەڕ
دەبێتوزمانێکیتایبەتیودەگمەنیبەخۆیەوەهەیەتی،لەنێوئەوزمانەشدا)وشە(
یئەدەبیوشیعریوگونجاورۆڵیخۆیدەبینێ٠)میخائیلباختیـن(دەڵێت:ــ

))زمانیتوێژوجیهانەکەی،زمانیگۆرانیوجیهانەکەی،زمانیکاروژیانیرۆژانە
جیهانە و کارهاتوو بــە زمانی تایبەتەکەی، جیهانە و پەیڤین زمانی جیهانەکەی، و
تازەکانی،هەمووئەوزمانوجیهانانەدەستپێدەکاتبەدەرچوونلەپاشماوەیەکی
یان پارادۆکسەکان کە لەسەرەخۆیی و لەحاڵەتیسەقامگیرییەتی درێژ یان کورت
پێویستە بنەڕەتییەوە ڕاستییە ئەو گۆشەنیگای لە دەکات٠٠ ئاشکرا دژەکان بڵێین
لە بکەین )وشــــــە( هێنانی کار بە شێوازی و ژیان بۆ جەوهەری لێتۆژینەوەیەکی
دوتوێیچاالکیەکانیئەدەبیدابەوپێیەیقوواڵییەکیبەرباڵولەزمانیئەدەبیدابەدی
دەکریتبۆدەستنیشانکردنیدەسەاڵتی)وشــــە(بەوشێوازەیکەشاعیرمەحکومە
بەیەکبیرئەویشزمانیتەنیاداخراو)مونۆلۆژیا(یە،کەئەوبیرکردنەوەیەشهاو

ڕەگەزەشیعریەتەکەیەکاتێشاعیرمامەلەیلەگەڵدادەکات(*)2(          
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ـــبەڵێلەدێڕورستەکانیهەربابەتوتێکستێکدالەدەربڕینەکانوئاماژەییەکاندا
لەغزوهێماکانیبەوشەیەکەوەدەستپێکەودەردەکەوێ،وشەیەکرێنماییدەکاتبۆ
شوێنەنەدیارەکان٠٠کردنەوەیکۆدوقوفڵەداخراوەکانوقوفڵەشەرمنەکان،قوفڵە

ترسناکوتەڵسمدارەکان،کۆدەناڕۆشەنوشوفرەوبابەتەناوپۆشراوەکان٠٠هتد
لە )تۆ دەپرسن لێی کاتێ )ئەدۆنیس( ناودار شاعیری گەڵ لە چاوپێکەوتنێکدا لە
یەکێکلەشیعرەکانتدادەڵێیت)بـا(زمانیسروشتەو)تیشک(یشزمانیپەتییەئەمە

مانایچی؟٠
لەوەاڵمدادەڵێت:ــ)مەبەستملەوەکەتیشکزمانیپەتییەواتەتیشکبەسروشتی
خۆیشترۆشنورووناکدەکاتەوە،تیشکلەمالیەنەوەزۆرلەزمانیپەتیدەچێت
کەدەتوانێتمرۆڤـهەستوبۆچوونەکانیرووناکوئاشکرابکات،بەاڵمزمانیئاسایی
ناوخەلکسەبارەتبەمن)بـا(یەکیفرەدەاللەتە،هەندێکجارناشیرینەوهەندیک
جاریدیشتوندەوجاریواشهەیەگەرمەوجاروباریشفێنکوهێمنە،)بــا(
هێمایدەالالتیمرۆڤـهەڵدەگرێچونکەبەوزمانەخەوندەبینێوجنێودەداتوژیانی

رۆژانەیپڕۆسەدەکات،لەبەرئەوەئەوزمانەلە)با(دەچێت(*)٣( 
*وەکلەپێشدائاماژەمبەوشەیجولەداروزیندووکردکەناخەوێلەکارناکەوێ
وفرەدەالالتیهەیەبۆنمونەوشەی)با(هەروەکلەسەرەوەدا)ئەدۆنیس(روونی

کردەوە
ئەوەتاشاعیر)نەوزادرەفعەت(لەچەنددیرێکداوایهۆنیوەتەوە:ـــ

شتێکبەبەرچەنجەرەمداتێدەپەڕێت
دەیکەمەوە

دەبینمهەربارانو)بــا(ش
دارەکاندەشکێنێتەوە

ئەوبــایەکوێیبریندارە؟!!
بۆناسـرەوێت؟!

بۆتیژدەڕواورووییاڵەکانڕادەماڵێت؟!
خەریکەکەژیشڕاپێچێت؟!*)٤( 

و توند بە )با( رەفعەت نوزاد  شاعیر سەرەوەدا دێڕەی چەند لەم دەکەین سەیر
توڕەییەوەدێتەبەرهەستودیدیئەو،بەبۆچوونیئەودەبێ)با(برینداربێیالە
بەرهەرهۆیەکبێ٠ئیترئەموشەیە،وشەی)بـــا(بەگەلێناووئامرازلەشیعری
شاعیراندابەکاردەهێندرێوەک)رەشـەبا(،یانبایەکیهێمنولەسەرەخۆوەک
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لە هەندێک لەشیعرەکاندا، دەکرێ تەوزیف کە یان)بایسەبا( )سروە()شەماڵ(
شاعیرانپەنایانبردووتەبەر)با(وەکقاسیدبەکاریانهێناوەکەنامەکانیانبەرێبۆ
دڵبەرەکانیان،هەرئەو)با(ییەکەروێشکەبەگوڵەگەنموگوڵەجۆوگیاکاندەکات٠٠ 
هەرئەو)با(ییەخونچەکانبەیەکتردائەداوخونچەودرختەکانئاوسدەکات،ئەو
)با(ییەبۆنیمێینەلەدوورەوەدەئاخنێتەکونەلوتینێرینەکاندەیانخاتەسمکوڵو
پێکۆلە،هەرئەو)با(ییەهەرزەکاراندەجولێنێکاتێدەڵێن)با(یچوەتەکونەلوتی
یاندەڵێنبەباکەوتووە٠٠)با(یەکبەڵێ)با٠٠با(زۆرهەڵدەگرێئەیچۆنمانا

هەڵگروهێزدارنییەکەوشەیەکیئاوابەبڕشتبێ؟!٠
توانای کە هەڵـگرەکان مانا وشە نەکەوتووەکان، لەجولە وشە *وشــەچاالکەکان،
بەردەوامیانتیایە،هەندێکلەوشەکانخانەنشیندەکرێنبەوپێیەیسەردەمیانبە
سەردەچێوئاشنانینبەگوێینەوەیتازە،بەاڵملەفەرهەنگەکانداهەردەمێنن،
مێژووشانازیان مێژوویانەی ئەووشە تایبەتی بە بەسیمبۆل دەبن وشانە لەو هەن
بابەتەفۆلکلۆریەکانوکەلەپورەوە، پێوەدەکاتوناون٠٠هەندەچنەنێوقاوغی
یاننێوداستانەئیشراقیەشەڕەفمەندییەکان،وشەیجوانوسیحراویوئەفسوناوی
وفریادڕەسومەجازیوخوازەییورەوانبێژیوماناهەڵگرەکانکەلەناواخنیاندا
و دەالالت و ئامراز هەڵـگری ناکەون، جولە لە و هەڵـگرتووە جیوەییان هاڕمونیای

ئاماژەیینداینەمۆنبۆبابەتیبەبڕشتوسەرکەوتوو٠
مامۆستا)عەلیزەلمـی(دەڵێت:ــ

)وشـــەبەمانامەعریفیورادیکاڵییەکەینەکبەماناسەرزارەکیومەئلوفەکەی(
*)5(ـــ)بۆلریکۆر(یشدەڵێت:ـــ

سەرکەوتن پێیەی بەو دەبەخشن چێژێک بەکارهێنانیان مانادارن وشـــانەی )ئەو
وەدەستدەهێننکەزمانیخەونوزمانیشیعرینبەوپێیەیجوانیەکیتایبەتیلە

نێوچاویئەووشانەدادەبینین(*)٦( 
*وشــەیجوانکەسیحروچێژوخەونەکانلەخۆدەگرێلەبەکارهێنانیادازیاتر
بابەتدەڵەمەندتردەکەنوبەدرەوشاوەتردێڕەکاندەهێننەبەرچاوبۆنمونەئەگەر
رووەوە چەندین بە شیعرەکاندا لە وشەیەکە دەبینین وەرگرین )شـووشـە( وشــەی
بریقەی و رەنگەکان رەنگێک، چ بە بێ تیا شلەی و شووشەیە هەر دەدرێ نیشان
شووشەکەجوانیەکدەبەخشن،شووشەعەترلەخۆدەگرێ،شووشەخۆیرووناکەو
یان، و کارەبا٠٠یان تەزووی یان مۆمێک بە دایدەگیرسێنن کە دەبێت رووناکتر زیاتر
شووشە ببینین، تیا خۆمانی بمانەوێ کە دەداتەوە وەاڵممان ئاوینە وەک شـووشـە
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ناسکەبەدڵەناسکەکانهاودەکرێ،بەشکانیدەنگیهاڕەی٠٠مانایدابڕانوتووڕەیی
وجیابوونەوەدەبەخشێ٠٠زۆرزۆرماناهەڵدەگرێئەگەرزیاتریلەسەربوەستین،
یەکوشەیەوبەپێزە،گەرچەندنمونەیەکیشیعریشاعیرانبخەینروودەبینینچۆن
وشەیشووشەیانتەوزیفکردووەکەلەزۆربۆنەوبوارەوەپەنایبۆدەبردرێت٠٠ 
ئەوەتا)نالی(شاعیرکەلەمچەنددێڕەیخوارەوەدادڵیناسکیبەشووشەپێناسە

کردووەکاتێدەڵێت:ــ
بۆچینەگریم،سەدکەڕەتمدڵدەشکێنێ

بۆمــەینەڕژێ،شیشەلەسەدالوەشکاوە!
بەپێیلێکدانەوەیمامۆستاعەبدولکریممودەڕیسوفاتیحعەبدولکریمسەبارەتبە
شووشەیدڵکەلەسەدالوەشکاوە٠٠واتەرۆژیسەدجاردەستبەروومەوەئەنێی،
ئیترچۆننەگریم؟شەڕابیخوێنیدڵمچۆنلەچاوەکانمەوەنەڕژێوسەرنەکامادام
شووشەیدڵمتلەسەدالوەشکاندووە؟بەشوبهاندنی)مەی(بە)فرمێسک(و)دڵ(

بە)شووشە(ئیستعارەیەکیموسەڕڕەحەپێکهاتووە٠*)٧(
*بەڵێشووشەالیشاعیرانلەبەرناسکیبەکریستاڵوچراخانوگوڵدانوعەترخان
وشەکردان٠٠هتد٠٠شوناسکراوە،جگەلەوەیلەزۆربەیشیعریشاعیرانلەبەردڵ
ناسکیوحاڵەتەرۆمانسییەکانیان،دڵبەشووشەپەیوەستدەکەن٠٠ئەوەتاشاعیر

)جەمالغەمبار(لەمقەسیدەیەدابەناوی)خەرابات(دەڵێت:ــ
هەرمێیدڵەشــووشــەییەکان،لەکامجێدەکەوتنەخوارێ

سەبەتەیدەستەکانیتۆ،نشتمانومەنفایانبوو
کەچیدواجار،بەفانۆسێکیتاریکو

بەخەزانێکیقەشەنگوباوەشیپڕسەرابەوە
گەڕایتەوە٠٠هتد*)٨(

*کاتێوشەفرەماناودەاللەتدەبەخشێولەجولەناکەوێ٠٠هونەرمەند)رووبار
ئەحمەد(زۆربەجوانیوشەیەکمانپێدەناسێنێکەچەندکاریگەرەلەمامەلەپێکردنی

وتەوزیفکردنیلەشیعردائەویشوشەی)ســەما(یەکاتێدەڵێت:ــ
)وشــەیســـەمــا،هەڵبەتەسەدانجۆرەسەماهەیە(،سەمازمانە،زمانێکیگشتگیرە
وجەستەدەینوسێتەوە،ئەوەشدەرچوونورپسکاننییەلەقاڵبگەری،هەروەهاکار
کردنەلەجولەبەپێیدەاللەتیحازربەدەستوئامادەکراو،ئازادکردنیجەستە
لەسانسۆڕوچەسپانوفەرامۆشکردن،ئەمەشپەڕینەوەیەبۆجەستەیەکیهونەریو
مەعریفیتالەسرووتێکیزیندووداگوزارشتبکات،یاسەمایزیندانییەکلەبەردەم
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سێدارەداکەپیرۆزترینوشکۆدارترینسەمایمرۆڤیشۆرشگێڕە(*)9( 
وشەی شیعردا لە کارهێنانی بە بۆ جولەدارەکان و چاالک وشە لەو یەک *کەواتە
)ســەما(کەگوزارشتلەخۆشیوناخۆشیوتراژیدیادەکاتبەجولەیجەستەو
شێوازیدەربڕینیهەست،یانوەکهێمایەکخۆیدەسەلمێنێبۆنمونە٠٠)سەمای
زۆربــا(یکازانتزاکیکەدەمانگەرێنێتەوەبۆمێژووییونانودوورگەیکریتوخەلکە
بە چەند وشەیە ئەم کە شەهید هەلەبجەی تراژیدیاکەی وەک ئەوێ  رەشپۆشەکەی

هونەروەرانەکازانتزاکینووسەریگەورەدەریبڕیوە٠
لە ورە و کەوتن حاڵەتی لە دەبەخشێ رۆح بە فەرامۆشی جارێک سەما *وشەی
کردن، یاد لە خۆ و کەوتنەوە جولە بە و پێ بۆسەر هەڵساندنەوەی بە دەستدان
هەتائەگەرسەماسەمایمەرگبێتوەکچۆلەکەیەکلەحاڵەتیسەربڕینەبەسەما
دەکەوێت،یانسەمایخۆشیوموژدەوئاهەنگوبۆنەکانیکۆمەالیەتیونشتمانیو

نەتەوایەتیویادکردنەوەو٠٠هتد٠
واتەســەمالەدۆڕاندنوشینوئازارەکان٠٠هەروەهالەبردنەوەودەربڕینیخۆشحاڵی
هاتووە کار بە فراوانی بە لەالیشاعیرانیشوشەیســەما هەڵبەتە تر، زۆرێکی و
قەسیدەی لە رەفعەت( )نوزاد شاعیر کە دێڕەی چەند ئەم بدەینە سەرنج ئەگەر
دەروێش بوونەوە، پاک بۆ دەکا بڕیوە،سەمایەک دەری فرمێسکەکان( )خۆڵەمێشی

ئاسا،بۆبەخشینیرووناکیبەرۆح٠٠کاتێدەڵێت:ـــ
سەما٠٠٠سەما٠٠٠ 

تاویژدانبارانیپاکیدەخواتەوە
تارووناکی٠٠٠رۆحوجەستەدەشواتەوە

تازەویدەسووڕێتەوە
تاکەژاوەیرەمووزیدەگەڕێتەوە

تابەردیئەوهەڵەمووتە
بەردیئەوهەورازەڕکە

تاشەبەردیئەوهەورازەنەفرەتییە
سەردەخرێتەوەبانلوتکە
سـە٠٠٠مـا٠٠٠سە٠٠٠مــا٠٠٠

ســە٠٠٠مــا٠٠٠
ســە٠٠٠ 

مــا٠٠٠*)١٠(  
 

*هەندێلەوشەکانهێمایخۆیانهەیەچونکەلەجەوهەردامێژوویەکوباکگڕاوەندێکی
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چەسپویهەیەومانایەکیهەڵـگرتووەوبووەبەسیمبۆلێکبۆنمونەکاتێناویوشەی
)خەنجەر(یان)کەو(دەهێنین،سەیردەکەیننووسەرانوشاعیرانوەکوپێناسەیەک
وهێمایەکینەتەوەییبەکاریانهێناوەکەرەمزیکوردە،یانوشەی)پێشمەرگە(کە
بەنەتەوەیکوردەوەپەیوەستەوەکوشەیەکیپیرۆزوهێمایەکیبەرزخوێندنەوەی
بۆدەکرێتبەتایبەتیلەوسااڵنەیدوایانەدابووەبەسیمبۆلێکیجیهانیبەرباڵولە
میداکانوڕاکەیاندنەکانیدنیادائەموشەیەدەگوترێتەوەلەزۆربۆنەداوەکوشەیەکی

پڕلەشانازیوجوامێریوئازایەتیوبەرخودانی٠ 
*)لواالفواز(دەڵێت:ــ

وشەدا لە ناوەڕۆکێک و جەوهەر هەبوونی بە ماناکانی و وشە ئاماژەکانی، و وشە
هەروەکو)ستیفنئۆلمان(باسلەرۆڵیوشەدەکاتلەبەهێزکردنیڕستەودێڕی

دەربڕدراوبەتایبەتیئەگەروشەکانجەوهەرداروماناداربن٠*)١١( 
*جاریواهەیەیەکوشەیەبەاڵمپاشخانەکەیڕاڤـەوبۆچوونیزۆرهەڵدەگرێتبۆ
نمونەوشەی)سـێو(هەرلەسەردەمی)ئادەموحەوا(وەتائێستاوپشتاوپشت
خواردنیسێوێکلەالیەندایکە)حەوا(وەکەئێمەیمرۆڤـلەبەهەشتەوەفڕێدراینە
سەرزەویەکیرووت،زۆرێکلەنووسەراوشاعیرانوشەیسێوتەوزیفدەکەنوەک
ئەفسانەکانیجیهانی لە هەیە٠٠سێو دەاللەتیخۆی کردنێککە مانا بە و پەندیک
وکەلتووریمیللیداهێمایەکەبۆ)خۆشەویستیوپەرەسەندن(لەشوێنانیدیبە
)سێویزێڕین(مانایتردەبەخشێواتە)پاداشتوبەخشین(کەچیلەئەفسانەکانی
یۆنانیشدابەمشێوەیەباسکراوە)لەکۆبوونەوەیەکیجەماوەریدا)سێویزیڕین(یانبۆ
خواوەندهەڵداوە،بووەبەمایەیناکۆکیوگێرەشیوێنیوتێکچوونلەنێوانیانداچونکە
لەدابونەریتیئەغریقیەکانواهاتووە،هەڵدانیسێوبۆکەسێکواتەداواکردنیبۆ

پەیوەندیسێکسیوکاریناڕەوشتی٠٠هتد(*)١2( 
*لەشیعرێکداوشەی)کاستالیا(مبەرچاوکەوتدوایئەوەیماناکەیمدەستکەوت
ئەموشەیەناوێکیئەفسانەییەلەمیتۆلۆژیاییونانیدابەمانای)کانیپیرۆز(،کاستالیا
کچیخواوەندیرووبار)ئەخلیس(ە،ئەپۆلۆێیخواوەندیتووڕەکردووەوکاستالیای
خواوەندی نازناوی پاشان و کانییە بەو بووە )بارناس( چیای لە  و ناوە وەدەر
هونەروەرانیپێنراوە،دواترئەوپیرۆزمەندییەیلەالیەنئەپۆلۆیخواوەندیشپێی

پەخشراوە)کانیپیرۆزـــخواوەندیهونەر(*)١٣( 
بەڵێئەمجۆرەوشانەکەماناهەڵـگرودەاللەتبەخشنئەگەربەهونەریووەستایی
بەکاریانبهێنن،شیعرچڕوکەمدیڕدەکەن،هەروەهاراڤـەولێکدانەوەهەڵدەگرن
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بەوپێیەیچەندمانایەکیلێهەڵدەهێنجرێ٠٠بۆیە)راغباالێفهان(لەمفرەداتەکانیدا
دەڵێت:ــ

)راڤـەکردنولێکدانەوەگشتگیرترە،راڤـەزۆرترینبەکارهێنانیلەلەفزووشەکانیدایە،
زۆرجارلەکتێبەخواوەندییەکاندابەکاردەهێندرێت(*)١٤(  

بۆ وشەدا، گەڵ لە زۆرانبازی )حلبە(ی تەنافبازی نێو دەخەنە خۆیان *شاعیران
ئەومەبەستەشگەڕانبەدوایدەمامکەجوانەکانوهێمایەزیندووەکانکەجێگای
تەئویلوگومانوپرسیارووەجدوشرۆڤـەکردنبێت،چونکەنایانەوێتراستەوخۆ
وئاڕاستەییدەقەکانیانبدەنەدەستبەلکۆبەقۆناخیریازەیروحیوغەیبانیەتی
شیعریەتتێپەڕیدەکەنولەچەمیچخووریگەمەیزمانوزەمەنەکانورەهەندە
مەعریفیەکانیغەرقدەکەن،هەڵبەتەبۆهەڵگرتنیئەوبارەقوڕسەلێپرسراویەتەدەبێ
دەرکبەوراستیەوەبکەنوترسدایانگرێودۆشدانەمێننوبزاننوشـــەتۆپــی
ئاگرە بەو کردن یاری تایبەتی بە شیعر و گشتی بە ئەدەب گۆڕەپانی لە و ئاگرە
کارێکیئاساننییەدەناوەکئەوینداریەکەی)ئەلتۆسێر(یلێدێبەرامبەربە)هێلین(

وخنکاندنیلەپێناوبەماناکردنێکیبێمانادا٠

وشەبازی،سەوداسەریوگەڕانبەدوایوشەیماناداروسەرنجڕاکێشوپڕ٠٠پڕلە
بۆنوبەرام،پڕلەتیشکوبریقەوجولە،پڕلەرەنگودەنگوتریفەوشەپۆل،پڕ
لەهەستوخەونوخوڵیاوخەیاڵوجوانی،پڕلەنمەوبارانودڵۆپەپڕشنگدارەکان
وخولقاندنیفەزاوخەیاڵـگەبەدەرلەشوورەیمەئلوفیەتوتقلیدودیڕەسواوەکان
بۆچڕکردنەوەیبابەتوبەهادارکردنیوگەیاندنیانبەرەوترۆپوداهێنان،گەمەی
فێڵبازانەبەوشەکاندەکەنوئەدەبلەالیانبەتایبەتی،شیعرئەوینێکەلەچنینەوە
ووردەکاریەکان،)وشە(شکارەکتەریسەرەکییە٠٠٠ئەوەتا)ماالرمیـە(دەلێت:ـــ

قووڵ مەغزایەکی کە وشەکان بە بەلکو ناخرێن رێک بیرۆکەکان بە )قەسیدەکان
هەڵدەگرنلەمرووەوە(*)١5( 

ناونیشانی)وشەوفرەمەدلوولی( *هەروەهانووسەر)عادلمحەمەدپور(لەژێر
دەڵێت:ـــ)لەواڵتیشیعردا،وشەماناسەرزاریوقاموسییەهەوەڵییەکەیخۆیلە
بەدەستەوە،)وشە(شوناسە ماناگەلێکتـردەدات مانا، ئەم وێرای دەستدەداتو
وناسنامەیەکیترپەیدادەکات،ئەگەروانەبێ،چەمکێکبەناورەخنەیفەنیلە
بەستێنەیـــرەخنەیئەدەبیداسەرهەڵناداوخوێنەریشلەودەقەبەچاویمردوو
جەوهەری مەدلوولی، فرە و هێرمنۆنتیکی و هونەری چاوێکی نەک دەکات تەماشا
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شیعریشهەرلەمچەشنەروانینەدایە،)وشەیخونچەوکایەیزمانیوچەسپاندنی
فرەواتاییلەمقامووسەدا(وەکنمونە:ـــ

)خونچەدڵ(بوونملەحەسرەتتۆیە
)خونچەدەم(خونچەکەیتۆمەرشیفادا)خونچەکەم(

ئەیخونچەکەم،سینەچاکموەکگوڵودڵپڕلەخوێنم
)خونچە(وەش،بێگوڵیرووخسارو)خونچە(لێوەکەتقوربانیبەم

هەروەهانووسەرعادلمحەمەدپورنمونەیەکیتربەشیعرێکی)نادرینادرپوور(
وتەنیدەهێنێتەوەسەبارەتبەوشەورۆڵیوشەوگرنگیوشەوفرەمەدلوولی٠ 

دەقــەکـە٠٠٠٠ 
ئەمەداروکولیشیعرەو

وشــە)نان(ەو
وشـــە)پۆ(یـــە
وشـــە)هیـلمە(و
وشـــە)مرخەک(

لەدارکولیئەمشیعرەمهەڵمواسـن!!*)١٦( 

مانا وا وشەی دەیان بە خۆمانیشدا کوردەوارییەکەی شیرینە زمانە لە هەڵبەتە  •
هەڵـگرهەیەفرەمەدلوولیهەبێکاتێلەشیعرێدابەکاریدەهێنیندێڕێکیزۆرمان
لێکەمدەکاتەوەوتابەشیعرێکیچڕوخەستبکەوێتەوەئەوەتابۆنمونەوشەی
)کێـلوکە(٠٠٠کێلوکەوشەیەکەلەناوچەکانیموکریانلەرۆژهەاڵتزیاتربەکارهاتووە
بەمانای)ئەوتاکتاکەگوڵەگەنموجۆیانەیدوایدروێنەلەچۆڵەوانیوئاقاردا
بەپێوەماونەتەوەملیانبەرداسودروێنەکەنەکەوتووە،لەئاستئەممانایەداهەر
مرۆڤـێکهەستبەنامۆییوغوربەتێکدەکات،چونکەگوڵەگەنموگوڵەجۆیەکان
خۆیاندەڵێنکاتێئاوڕلەدەوروبەریخۆماندەدەینەوە،هاوەڵەکانمان٠٠دۆستانو
خۆشەویستەکانمانملیانبەرداسکەوتووەولەالیئێمەنەماون٠٠ئومێدیئەوەمان
ئاقارەچۆلەوانییەکە لەم خواستووە،خۆزیائێمەشملمانبەرداسکەوتبانەوەک
ئەوتەنیاییەیئێمەیلەخۆیگرتووەوابەغوربەتەوە،شنەوسرووەبمانلەرێنێتەوە٠ 
هەڵگرتووە٠٠کەچی)یسینین( گەورەی مانایەکی یەکوشەیەچەند فەرموو •
شاعیریهاوچەرخیرووسیبەچەنددێڕێکنەکبەوشەیەکهەمانمانادەخاتەروو

کەهەمانمانادەگەێنێکاتێدەڵێت:ــ
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لتظرب الریح فی االقل    
سیقان الحنطە السوداء      

المتبقیە بعد الحصاد 
واتـــە٠٠

هیچنەبێ،)بــا(
لەالسکیئەوڕەشگوڵەگەنمانەبدات

کەلەدوایدروێنەداماونەتەوە!!*)١٧(       
*بۆزیاترقووڵبوونەوەبەنێوئەمبابەتەداپێمباشەنمونەیزۆرتربخەمەرووبە
تایبەتیئەووشانەیکەدەوڵەمەندنبەماناودالالتیفرەوراڤەیزۆرهەڵدەگرنلە

کاتیتەوزیفکردنیانلەشیعردابۆنمونە:ـــ
وشــەیشــەوارە

ڕــلەدەشتیهەولێرودەوروبەریدابەومانایەراڤەدەکرێ،لەنێوخێزانێکدا،ژنێـک
وەچەیەکیتازەیلێدەکەوێتەوەواتەمنداڵەفەریکەکەیکەتازەهاتۆتەسەردنیاوە،
بۆئەوەی)شــەوە(دەستیلێنەوەشێنێوبیخنکێنێبەتایبەتیلەشەواندا،کەسو
کاریپلەیەکینێوخیزانەکەحەوتشەوانشەوارەدەگرنلەدەورەیژنەزەیستانەکە
وکۆرپەکە،ئەویشبەنەخوتنوشەوبەڕێکردنبەشەوچەرەخواردنوگالتەوگەپو
رابواردنلەوشەوانەداکەوەکپاسەوانێـکنبۆئەومنداڵەتازەبووەنەوەک)شــەوە(
یانبڵێین)ئارە(کەلەرەنگیئاڵیخوێنەوەهاتووەزەفەریپێبباتوبیخنکێنێ،بە
تایبەتیشواباوبووەکەئەمشەوگارییەلەالیەنخێزانوبنەماڵەدەوڵەمەندوخوا
پێداوەکانپەیڕەودەکراکەزیاتریشبۆئەوکۆرپەتازەلەدایکبوونانەدائەنجامدەدرا

کەلەڕەگەزینێرینەبووننەککچ٠   
ـلەهەندێکلەناوچەشاخاویەکانیکوردستاندا،ئەوشەوانەیپیاوانیدانشتوانیئەو بـ
شاخانەچرابەدەستەوەدەگرنوبەشاخەکانهەڵدەشاخێنبۆڕاوەئاژەڵەدڕندەکان
وەکگورگوپڵنگوورچ٠٠هتد،جائەمڕاوەشەوەناویلێنڕاوە)شـــەوارە(٠٠ئەوەتا
یەکوشەیەوناوەڕۆکێکیچەندبەپێزمانادارەوراڤەیەکیزۆرهەڵدەگرێکاتێلە
شیعرداتەوزیفدەکرێ٠٠بۆننـموونەسەیردەکەین)جمالشارباژێری(شاعیرلەو
دیڕەیخوارەوەداکە لەمچەند ناونیشانی)کەیسەردەردەکەی؟!( بە شیعرەیدا
دەیخەینەبەرچاو،وشەی)شەوارە(یوەکئێشکگرتنوشەوگاریلەپێناوپاراستنی
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منداڵێکیتازەبوووحەوتشەونەخەوتنەکەوبەشەوچەرەخواردنبەڕێدەکرێ٠٠ 
جاشاعیرناویمیوەکانیریزکردووەکەلەشەوانیشــەوارەبووندادەدەندرێتکاتێ

دەڵێت:ـــ
هێشووەمرواریرەنگینوگەوهەربێنە

ترێیسەرقووڵەورشەشمیریو
سادانیوکشمیشوبەربێنە

مشتاخی،باسووقومێوژبۆتاسووقو
بۆگوێزبانەوشەوچەرەیئێشکو)شـەوارە(دەربێنە

هەنگوینیشاخیدووبەرەی
دۆشاودووبارەدەربێنە٠٠هتد

هەروەهالەهۆنراوەیکیتردالەژێرناونیشانی)ئەمشەو(وشەی)شەوارە(یبەکار
هێناوەکەنەخەوتنوشەوگاریتیایەکاتێدەڵێت:

بێبۆالیدڵئەوشارەیتۆیخۆشویستووە
بەمێوانیت،ئاوەدانییتێدەکــــــەوێت
دەیفەرموولــەوئاوازانەینەتبیســتووە

گوێیبۆشلکە٠٠)شەوارە(یەوکەسناخەوێت*)١٨(   
*گەلێجارانیەکوشەخەیاڵیشاعیررادەکێشێتەنێوخۆیقەسیدەیەکیانوێنەک
دێنێتەبەرهەمبۆنمونە٠٠وشەی)فەرش(،شیرکۆبێکەسیشاعیریراکێشاوەتەنێو
بازنەیخۆیکەچەندوینەیەکیشیعریلێوەدەستبێنێئەوەتانووسەروروخنەگر
)مەحمودنەجمەدین(لەکتێبەکەیدابەناوی)ئەوینێکلەشیعرووشەدا(دەڵێت:ــ
ژیانی ناو بچێتە دەیەوێت کاتێک شیعر بە دەکات خوی خەیااڵنی بێکەس شیرکۆ
فەرشێکەوەوەکلەچیڕۆکەشیعری)فەرشیسەردیوارەکە(دادەبینینشاعیربۆنێو
)فەرش(ەکەهەنگاودەنێوخەیاڵوژیانینێوفەرشێکەوەدەکاتکەنیگارێکیبێ
رۆحەوشاعیررۆحدەخاتەبەریوچیڕۆکیلێدەئافرێنێکەجوانترلەچیڕۆکەکانی
واقیع،بەجۆرێکلەجۆرەکانیئەزموونی)فەرشیسەردیوارەکە(یچیڕۆکەکە،باشتر
بڵێمشیعرێکەرەگەزیچیڕۆکیتێدایەدواجار)تەون(چنینیکۆمەڵێکوێنەیرەنگاو

رەنگوروداوبووە،بەوشە*)١9( 
بۆ نەتەوەیەکەوە و میللەتێک نیگای لەگۆشە تر واڵتێکی بۆ واڵتێکەوە لە *وشــە
و تەقس و ڕەوش و رۆح و تایبەتمەندی بەهای و )حکمە( تێڕم تر، میللەتەکەی
نەکهەوپیرۆزمەندیخۆیهەیە،بەوپێەیەیرۆڵیمێژووییوکۆمەاڵیەتیوئاینی
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دروستیکردوون،بۆیەگەلێهۆنراوەیواهەنلەکاتیوەرگێڕاندابۆسەرزمانێکی
دی،سۆزوگوڕوبەهاوتینیپێشوویلەدەستدەدا،هەندێکلەماناودەاللەتەکان
خۆی ڕەسەنی زمانی بە هەیبوو گەورەییەی لەو و دەبنەوە بچووکتـر قەوارەکانیان
لەدەستدەدابەتایبەتیئەگەروەرگێڕنەتوانێتئەوخااڵنەپەیڕەوبکاتکەلە
گەڵئەخاڵقیاتیپڕانسیپەکانیوەرگێڕانداهەیە،کەلەگەڵئەوەشدا)ئەنتیحاڵەت(
و بابەتەکەدێ دەرقەتی لێهاتوویخۆی بە و بەسەلیقە وەرگێڕ کاتێک هەیە یش
وشـــەبەپێزوچێژوماناهەڵـگرەکانیوەکزمانەئەسڵوڕەسەنەکەیخویبە
قووڵیوشیارییەوەبەکاردێنێورۆحێکیتازەتری)پلورالیزمیــــفرەالیەنی(پێ
دەبەخشێ٠٠دیارەجیاوازیوفرەماناییلەوشەیەکەوەبۆوشەیەکیدیلەژماردن
نایەچونکەئەووشانەیلەڕەحمیکۆمەڵگایکشتوکاڵیولەدایکبوونجیاوازەلە
گەڵئەووشانەیلەبنکەکانیشاروشارستانیەتداسەریانهەڵداوە،یانئەووشانەی
لەواڵتەپیشەسازییەپێشکەوتنخوازەکانداگەیشتوونەتەالمان،لەکۆیئەووشانەی
بە دەرک زیرەک وخوینەرانی زمانناس و فەرهەنگ رێکخەرانی   بەردیدی دەکەونە
وشــەنامۆوداتاشراوووشکودۆگماکاندەکەنلەبۆتەیتێکستەکانداکەقوڕسن
بەسەرمیزاجوزەوقیجوانویستان،هەڵبەتەوشەکانیزانیاریوفیرکاریکەبۆ
کاریفیرکردن)تعلیمی(وسەلماندنبەکاردێنن،وشەیڕووتوئاڕاستەییوسواوو
ئاساین،هەروەهاوشەکانی)زانستیورامیاریوبازرگانیولۆژیک(یش٠٠هتد،کەلە
گەڵشیعرودەقەشیعریەکانکۆکنینوناگونجێنلەبەرئەوەیوشەیشیعرینین
وبۆشیعرناشێن،بەڵێئەووشانەیبارگاوینبەماناودالومەدلوولوشەیچاالک
وبزێووبەجولەنوناسکیوجوانیانلێدەتکێتەوە،دانشتنیانکەموڕاوەستانیان

نێوەندورۆیشتنیانزۆرلەئاقاریشیعردارەشماڵیخۆیانهەڵداوە٠    
*هەرسەبارەتبەووشانەیوشــەیشیعرینوشیاونبۆشیعرسەیردەکەیننووسەر
ورەخنەگر)نەجاتحەمید(لەکتیبەکەیدالەژیرناونیشانیلەبنیاتیشیعریەتدالە
ســەربـۆچـــوونی)جــانکــۆهین(دەدوێودەڵێت،بەبۆچوونیجانکۆهینلە
هەردووئاستیفۆنەتیکوسیمانتیکدا،سیماگشتیەکانیشیعریەتیدیاریکردووە،
بەڕایئەوزمانیشیعریەتدەرچوونوالدانێکەلەزمانیئاسایی،ئەوزمانەشلە
گەڵرۆمانتیکیەکاندالەدایکبووە،کەجۆرێکلەتایبەتمەندێتیوجیاوازیداڕشتنی

هێناوەتەکایەوە(*)2٠(
*زمــانگوڕانکاریبەسەردادێت،رۆژگاروزمانەکانپەرەدەسێننووشــەینوێ
بەرچەرخیزەمەندەکەون بەرگۆڕانکاریەکانو لەوشەکانیش ئاراوهەندێ دێتە
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لەگەڵپێشکەوتنەکاندا،وشەینوێئاشنادەبێتبەنەوەینوێ،وشەدێرینەکانیش
کەمتـربەکاردێنیانلەکاردەکەونبۆنمونەسەیردەکەینهەندێکلەوشەکانبە
تەواوەتیلەکارکەوتوونیانبەسەرزارەوەنەماونونەوەیتازەلەماناکانیانناگەن
چونکەهاوزەمانیئەواننینئەوەتاوشەی)شخارتەیانچەرخ(بەرامبەربەوشەی
لەبیـرکراوولەکارکەوتوو)بەردەستێ(یانوشەی)ئەلەتریک٠٠گلۆپ(بەرامبەر
بەوشەی)قوتیلەوچرا(یانئامێری)گاسن(کەبەهۆیتەلەکتۆرڕادەکێشرێبۆ
کێاڵنیزەویلەشوێنوشەی)هەوجاڕ(کەئێستائەموشەیەلەیادکراوەمەگەرلە
پێشانگایەکیکەلەپوروفۆلکلۆریدابەرچاومانبکەوێتیانوشەی)پانکە(بەرامبەر

بەوشەی)باوەشێن(دەوەستێت٠٠هتد٠٠نووسەر)ئەلیزابپدرو(دەڵێت:ــ
)زمانپیویستیبەبوژانەوەیەکیبەردەوامهەیەبۆئەوەیوشکنەبێتەوەوشیعریش

سەرچاوەسەرەکییەکەیەکەزماندەپاریزێتونویێدەکاتەوە(*)2١( 
*بەوپێیەیزمانیئاخاوتنزمانێکیتەقلیدیوسواوەوگشتگیرییەجیالەوزمانەی
و دێڕ ریکخستنی و وشەکان هەڵبژاردنی لە تایبەتی بە پێدەکەن مامەلەی شاعیران
رستەکانوبەمانادارکردنیان٠٠ئەگەربگەڕێینەوەسەرئەمبۆچوونەی)ئەڕســتۆ(
کەدەلێت:ـــ)زمانیئاخاوتنیانبلێینقسەپێکردنلەزمانیشیعریجیاکردۆتەوە
وجۆرەتایبەتمەندیەکیداوەتەزمانیشیعر٠٠عەبدولرەحمانبدویلەمرووەوەدەڵێت
ئەوە دوپاتی و جیایە زمانیشیعر گەڵ لە ئاخاوتن زمانی کە وایە ڕای )ئەڕســتۆ
دەکاتەوەکەشاعیرمافیئەوەیهەیەهەرزمانێکیتایبەتیبەکاربهێنێتکەلە

زمانەئاساییەباڵوەکەبەدووربێت(*)22( 
دێڕەکاندا و ڕستە پێکهاتەیی لە وشەکان کردنی جێگیر بۆ شاعیران *نووسەران٠٠
ئەدەبی بابەتی گەڵ لە بێت وشەیە ئەو دەکەن، وشــانە ئەو بۆ هەڵسەنگاندنێک
بگوزەرێبەوپێیەیپارچەیەکئەدەبدەنووسنەوە،نەکئاخاوتنیگشتیوبازاڕی
ناواخنی بۆ حیساب بۆیە کۆمەاڵیەتی، و زانستی و پەروەردەیی یان رۆژنامەوانی و
وشەکاندەکەنتاچەندمانادارنودالومەدلوولیانتیابەرجەستەدەبێتیانالیەنی
رەوانبێژیوجناسومجازوئەفسونیومۆسیقایناوەکیودەنگسازی)فۆنۆلۆژی(و
بەپێزیلە)مۆرفۆلۆژی(دایانوشەکەتاچەندبڕدەکاتلەجولەداریو)پۆلۆسیما(

ییو)سێمانتیک(کەئەووشانەنپتـرلەمانایەکدەبەخشن٠٠هتد٠
لەرووەوەئەگەرڕاوبۆچوونی)د٠هاوژیــنسلیوە(بخەینەرووبۆبەدەنگەوەهاتنمان

لەمرووەوەکاتێدەڵێت:ــ
گرنگە زۆر شیعر بۆ دەبەخشن چەمکێک مەفهومی کەوا وشانەی ئەو )دۆزینەوەی
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چونکەشیعرچڕکردنەوەیمانایە،لەمروانگەیەوە)شیرکۆبێکەس(وشەینوێیبەکار
هێناوە،وشەیواکەپێشترلەشیعردابەکارنەهاتووەوئەموشانەشمەفهومێک
رووندەکەنەوەبۆنمونەوشەی)گارۆ(بەواتەیهێالنەیمەللەکونیداردابەکاری

هێناوەلەمکۆپلەیەدادەڵێت:
بەچریسکەوەباڵلێـکئەدەمو

کەڕەتێکیترئەبمەپەپوویوێرانەخاکو
لەناو)گـارۆ(ی

درەختیگریانداهەڵدەنیشم*)2٣( 
هەروەهانمونەیەکیترماندەخاتەبەرچاوکاتێدەڵێت٠٠٠ 

مۆسقای بە گرنگی دەرەکی، مۆسیقای لە جگە دەدات هەوڵ سەلیقە بە )شاعیری
وشەی نمونە بۆ هەیە وشەکان گەڵ لە کردن مامەڵە بە پەیوەندی بدات، ناوەکیش
)گەاڵ()پەلک(هەمانمانایانهەیەبەاڵمموسقاوپێکهاتەیانجیاوازە)گەاڵ(جگە
لەوەیخۆیفرەواتەیشیدروستکردووە،لەمسااڵنەیدوایڕاپەڕینبۆدۆالریشبە

کارهاتووە(*)2٤(
*)دموحسینئەحمەدعومەر(یشدەلێت:ــ

و ناواخن و ناو لە وشــەیەک دەشێ کە دیاردەیەیە ئەو سیمانتیکی  کایەی )لە
جیهانبینییەکئاڵۆزودیاریکراویئەدەبیوهونەریکۆمەڵێکمانابگەیەنێوەکبۆ
نموونەوشەیواڵتلەشیعروجیهانوخەیاڵیشیعریشێرکۆبێکەسوپەشێو،دەشێ
زۆرماناوەربگرنوەک:ناسنامە،مێژوو،نیشتمان،خاک،کەرامەت،جوامێری،خەبات،

کۆڵنەدان٠٠٠هتد٠(*)25( 
  

شاعیرفازلشەوڕۆلەشیعریکدابەناوی)سەفەر(٠٠بۆنموونەوشەیسەفەرلەکایەی
سیمانتیکیدایەکوشەیەلـێلەمشیعرەداماناوواتایەکیزۆرلەباوەشدەگرێ

سەفەردەکەم
سەفەریڕێیداتلیشاو

سەفەریهەسپیچاڤۆکدار
سەفەریئاویبێکەنار

یانلەکۆپلەیەکیتردادەڵێت٠٠ 
سەفەردەکەم٠٠ڤانا٠٠٠سەفەر٠٠٠٠٠٠٠ 

چەندبەزەحمەتزنجیرەکانیجەنتاکەموێکدینەوە
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یان٠٠دەڵێت
دووریشنییەدوامەنزڵم

)دۆزەخستان(بێتو»ڤـانا»
جارێکیترنەیکەینەوەو٠٠جارێکیترنەتبینمەوە

سەفەردەکەم٠٠ڤانا٠٠٠٠سەفەر٠٠٠٠٠٠٠٠٠هتد*)2٦( 
ـــــلەمقەسیدەیەیشاعیرفازلشەوڕۆکەبەناوی)سەفەر(ناویناوەپێشکەشی
)ڤانا(یهاوڕێیکردووەبریتیەلە)١١2(دێڕهەموومامەلەکەشیلەگەڵیەکوشەیە
سەفەری نەهات٠٠ و هات )سەفەری مانادارە فرە چەند وشەیە ئەم جا )سەفەر(
چوون،ئایاگەڕانەوەیبەدوادادێ؟!٠٠سەفەردواسەفەریمرۆڤــبەرەوئەبەدیەتو
گۆڕستان٠٠سەفەریئاولەسەرچاوەوەبەرەورووباروبەرەودەریاونادیار٠٠سەفەری
ئاوجارێکیتربوونبەهەڵموبەرەوئاسمانودواتربوونیبەبارانوبەفروتەرزەو
دواتربەرەوشوێنینادیار٠٠سەفەرسەفەریخۆشیوهاوسەرگیـریومانگیهەنگوینی
و٠٠سەفەرسەفەریماڵئاویولێکدابڕانوگریانوەکسەفەریدوکەڵکەلەئاگرجیا
بوارانەوزیاتریش لەو ئیتـریەکوشەیەهەروەکشاعیرفازلشەوڕۆ دەبێتەوە٠٠٠
تەوزیفیکردووەکەبڵێینوشەیفرەمانابەخشەو،وشەیەکیشیعریوئەفسوناوی

وهیزدارەلەشیعردا٠ 
ئەوەتــانووسەرورەخنەگر)سەنگەرقوباد(لەژێرناونیشانی)ئەفسوونیوشــەو

کەتوارییەتیئەفسوناوی(دادەلێت:ـــ
)لەسۆنگەیسیحریوشــەوە،نووسەردەتوانێهێزبەدەقەکەیببەخشێوشەپۆلە

گەوهەرییەکانیسەمایەکیشێتانەلەبۆشایداپیشانبدەن(*)2٧(٠
*دێینەسەرخاڵێکیترئەویشئەوەیەکەشاعیرکاتێزمانێکینائاساییهەڵدەبژێرێ
کەبەزمانێکدادەکەوێتەوەپێیدەڵینزمانیشیعریواتەزمانێکیجوانتـرلەزمانی

باووسواو٠٠ئەوەتا)سەتڵیۆسکاستانۆسیسدۆمیسیس(دەڵێت:ــــ
)شاعیرزمانێکینائاساییبەکارئەهێنێت،دوایئەوە،شیعرزمانیئاساییلەناو

ئەباتوهەمووچامەیەکزمانێکدروستئەکاتەوەلەمزمانەتێئەپەڕێت٠(*)2٨(
شیعردا لە زمانەوانی گەمەی و )سێمانتیک( مانا فرە ودەستهێنانی و *جوانکردن
هەندێلەووشانەیبەکاردەهێندرێنوەک)جناس(کەوشەیەکەودوومانادەبەخشێ
یانپتـربۆنمونە،وشەی)هەرمێ((بەمانای)میوە(بۆخواردن،بەمانای)هەرــ
مێ(واتەهەرمێینە،)هەرمێ(واتەڕامەکە٠٠غارمەدە)هەرمێ(بەزمانەسادەکارە
ـمەیێ(٠٠هتد،هەندێکوشەیواهەن)پارادۆکسین( کورتکردنەوەکەیواتەبڕۆو)هەرـ
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ئەم بۆ دەگرن، لەخۆ نهێنیەک یان کۆدێک یەک بە دژ و جیاواز وشەی دوو واتە
عوسان )د٠ نووسەر کە چاو بەر دەخەینە نمونەیەک و وتەیەک چەند مەبەستەش

دەشتی(بۆمانئاوەاڵدەکاتکاتێدەڵێت:ـــ
)گرینگترینبەرکاریشاعیریوشــەیە،ئەمگرینگایەتییەئەوەندەزۆرەهەندێخاوەن
ڕایهێناوەتەوەسەرئەوەیکەبڵێن:وشەلەشیعردائامرازیاکەرستەنییە،ماکو
جەوهەرە،لەشاعیرانیهەرەوشــەناسیئێمەیەکیان)نالی(یە،نالیکاتێوشەیەک
هەڵدەبژێرێتەنیامانایەکیلەبەرچاونییە،بیرلەهەمووماناکانیدەکاتەوەتێدەکۆشێ

کەڵکیانلێوەرگرێسەیریئەمبەیتەبکەن:ــ
دەورانییەوەکهێڵەگیسەوداسەریگێـژم
بۆیەبەدەقیقیمەسەلەهەرچیدەبێــژم

وشــەی)سەودا(لەمبەیتەداسێمانایهەیە١ـــموعامەلە2ـــسۆزیئەوین٣ــ
ڕەش٠٠نالینیازیلەهەرسـێکماناگرتووەجابۆیەهەرمانایەکمیسراعییەکەم

چەشنەلێـکدانەوەوبۆچوونێـکهەڵدەگرێ٠*)29( 
لە هەیە جەوهەرێکی و دەوڵەمەندە و دەکات تێپەڕ مانا یەک لە وشەیەک *کاتێ
پێکهاتەیەکەیدابۆچوونێکیترینووسەرانمانبۆدەخاتەڕووئەوەتا)د٠پەخشان

سابیرحەمەد(یشدەڵێت:ـــ
وشــەواتە=دالــمەدلوولــدەاللەتــوێنەیناوەوەــواتایمەبەستدارــواتای
و )دال دەهێنێتەوە )سۆسێر( بۆچوونێـکی نمونە بە ٠٠٠ بابەتی واتای ـــ خودی
ئۆکسجین و هایدرۆجین ڕەگەزی دوو لە )ئاو( نمونە بۆ وشەدا یەک لە مەدلوول(
پێکهاتووەکەڕەگەزەکەیانبەجیاوەربگیرێبەیەکوشەناویدەهێندرێ(*)٣٠(  
باراناوی و تیشک و جولە لە پڕ شیعرەکەی کە دەکاتەوە لەوە بیر شاعیر *کاتێ
بێت،چاالکولەجموجۆلیهەمیشەییبێت،جائەووشەچاالکانەهەڵدەبژێرێکە
زیندوونولەسەرپێدەوەستن،تواناوتینیجوالندنیانتیابێ،واتەوشەکانبن
زمانیانبخوێندرێتەوەولەئاستدرێژدادڕیدێڕورستەوبەیتەکانکەمبکاتەوە،بە
دەربڕینێکیخەستوچڕوپڕوسەرنجڕاکێشبکەوێتەوە،ئەووشانەبێتکەلەنێو

کۆمەڵـگەداپەراوێزنەکرابن،بەواتەیەکیتروشەیکۆچکردوو)مهجور(نەبن٠ 
*نووسەر)سازانزاهیرسەعید(لەژێرناونیشانی/بەپێزییلەمۆرفۆلۆژیدادەلێت:
مەرجی هەلو و بۆار هێنانی، بەکار فراوانیی و وشەیەک بارەیی لە جار ـــ)هەندێ
گونجاودەرەخسێننتاوشەیتریلێبکەوێتەوە،ئەمەشئاماژەبۆبەپێزییوشەکە
دەکات،دانەکانیئەمئاستە)بەشێکیانگەنجینەیوشەچاالکەکاننوبەشەکەیتر
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گەنجینەیوشەناچاالکەکاننبە)پۆلۆسیمیا(وەکوشەکانی)ئاوــسەرــدەست
ــچاو(هتد،لێرەدائەگەرئاوبەنمونەوەربگرین،لەبەرئەوەیوشەکەڕەگەزوهۆی
سەرەکییبەردەوامبوونیژیانە،بۆیەوەکناوێکلەفەرهەنگدابەپێزوچاالکەوبە
گۆێرەیپێویستیەکانیئاخاوتنودیاردەنۆێکان،بەشداریداڕشتنیچەندینوشەی
ــ ئاوپڕژێن ـــ ئاوکاری ـــ ئاوبازی ــ ئاوەدان ـــ تردەکاتوەکوشەکانی)ئاوەڕۆ
ئاودێـــماستاوـــبەفراوـــباراناوـــتێراو٠٠هتد(دەردەکەوێت٠٠جگەلەوەیوەک
 )H2O(زاراوەیەکیشلەبوارەزانستیەکاندارۆلێـکیگرینگوبەرپاویهەیەکەفۆڕم

وەکهیمابۆدانراوە٠*)٣١( 
*ئەگەرنمونەیەکبەموشەیە)ئــاو(بێنینەوەکەچۆنشاعیردەیقۆزێتەوەومامەلەی
لەم ئەوەتاشــاعیر)هاشمسەراج( بیشکێنێتەوە بارێکیدا لەگەڵدادەکاتبەچەند

قەسیدەیەدا)ســەمایئاوئاوئاو(دادەڵێت:ــ
کریستاڵنبۆئێمەدادەڕژێن
چەنێکریستاڵینئاوەکان!

لەمدوودیڕەداشاعیروەکرووناکیمامەلەیلەگەڵئاوکردووەکەچەندشووشەین
ئەیشەو٠٠شەویکەیلبوونی

لەززەتەئاورینگاوییەکان
دەبارێئاویجوانی

ئاویئەگریجەکانیعیشق
دەبامەرگبێ

بەوئاتەشیپەیکەریمیهرەبانیەوە
ئاوســـەمادەکا

ئـــاو
ئــاو
ئـــاو

ئـــاو*)٣2( 
لەمچەنددێڕشداوێنایپەیکەریجوانێکوەکئاوشــلکومیهرەبانەتیشکدەبارێنێ
تیشکیبلوورینیئاو،پڕشنگیلەزەتولەرەیجەستەیئــاو٠٠واتەژنێکلەئاوسەما

دەکا٠٠ئــــــــاو،ئـــــــــــــاو،ئـــــــــــــــــــــاو٠ 
نیشانی ناو بە تر دەقێکی لە غەمبار( )جەمال تر شاعیرێکی تر، شێوازێکی *بە

)پاڕانەوەلەئــاو(بەمشێوەیەوشەیئاودەگونجێنێت:ـــ
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بمبەخشەئەیئاو٠٠لەدڵیتۆداهەمیشەمێرگێکهەیە
پڕەلەچراوتەنیایی
پڕەلەبۆنـیئەسـتێرە

بمبەخشەلەوەینەمتوانــیلەومێرگــەدا
ماڵێکیشــووشــەیـمهەبـێلەتـۆ

ئەیئاو٠٠بمبوورەکەلەئیمالینووسینەوەیباراندا
حەرفیدڵۆپەکانمپاشوپێشخست٠٠هتد*)٣٣( 

لەمچەنددێڕەیسەرەوەشداشاعیرجەمالغەمبارلەغەمیکۆئاوینێومێرگێکداکە
تەنیایەلەگەڵئەوەیرووناکیلێدەدروشێتەوەلەشەواندائەستێرەمێوانیەتیبەاڵم
لەرۆژداجێیدێڵێوئاوتەنیایە٠٠بەڵێوەککائینێکیزیندوومامەلەیلەگەڵئاو
کردووەودواترکەباسلەماڵێکیشووشەییدەکاتئیحایەکەبۆئاوکەدەیبەستێ
ودەبێتەشەختەوەکئەوشووشەیەیشاعیرداوایلێبەخشینلەئاوەکەدەکاتکە
نەیتوانیوەلەومێرگەدائەوماڵەشووشەییەیهەبێت٠٠یاندڵۆپەکانیکەهێندەجوانن
ناتوانێبیانژمیرێودەستەبەریانبکاتوبیانووسێتەوە٠٠کۆمەڵێکهێماوئاماژەی
تیایەئەوقەسیدەیەهەرلەسەرەتاوەتاکۆتاییکەوشەیئاوتیایداسەردەستەو

سەرمەشقە٠ 
*بەوپێیەیزانیاریتازەسەبارەتبەبەرهەمینوێوئامیـروکەلوپەلیپیشەسازی
وسەردەمکەچەندیندەستەواژەوزۆروشەیتر،لەگەڵبەرەوپێشەوەچوونیژیانو
ژیاریلەدایکدەبنوسەرهەڵدەدەن،هەڵبەتەوشەینامۆوهەتاوشەیداتاشراویش
بەدیاردەکەون،لەونێوەندشداشاعیران،ئەووشانەیشیاونبۆشیعربەکاریدەهێنن

کەتازەگەریەکبەشیعرەکانیانەوەببەخشن٠
*ئەوەتا)هۆراس(دەڵێت:ــ

)هەمیشەبەهەموونەوەیەکڕێگادراوەرێگاشئەدرێکەبەپێیسروشتیگیانی
سەردەموشەدابڕژێ،هەروەکچۆندارستانهەمووساڵێکگەاڵکانیدەگۆڕێ،ئەوەی
لەپێشتـرداشینبووەزووترهەڵدەوەرێ،بۆوشەکانیشهەروایەکۆنترینیانزووترلە

ناودەچێ،بەاڵمنوێیەکانوەکنەوەیەکینەوجوانپشکوتووگەشەدەکات٠ 
خستووە گویان پشت خەڵکی کە وشەیەک چەند شیاوە دەڵێت٠٠ ئەوەش هەروەها
جارێکیترلەدایکدەبنەوە،چەندوشەیەکیتریشکەخەڵکیرێزیلێناونلەبەکار

هێناندەکەون٠(*)٣٤( 
*بۆزیاترقووڵبوونەوەسەبارەتبەمبابەتەنمونەیترمانلەبەردەمداقیتدەبێتەوە

ئەوەتــا)د٠ئازادئەحمەدمەحمود(یشدەڵێت:ـــ
*بۆسەرکەوتنوپوختەییپڕلەداهێنانودەقیشیعر/شاعیرلەسەریەتیرۆڵێکی
گرنگوچاالکبەرامبەربەوشەببینێت،پێویستەبەتێڕوانینیبوونیبابەتلەوشەدا

ــــنەکتەنیادەاللەتیواتایی،مامەلەلەگەڵوشەدابکات(*)٣5( 
*هەروەهائاماژەبەوتەیەکی)هۆلدرین(دەکاتکەدەڵێت:ــ
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ئاراوە، دێنێتە جیهان وەرچەرخانی گۆڕین، وشە بە شیعر زمانی دەسەاڵتی و )کار
و بۆچوون گەڵ لە هاوتەریب زمانی سنووری ئەگەر دەبێت واقیع خاوەن شیعریش

تێگەیشتنماندرێژبکرێتەوە٠
ــ بوونەوەر ــ زمان ــ وشــە )بە دەبێژێت شیعر مەزنی بارەی لە )هایدگەر(یش

دادەمەزێندرێت(*)٣٦( 
یان ــ نیشانە ـــ جەفەنگ ـــ سیمبۆل ــ هێما )رەمــز( دەبێتە وشەیەک *کاتێ
ئەرێنی بە کە تر سیفەتیکی هەر یان هاتووە )ئاماژە(وە زانستی لە کە سیمۆلۆژیا
هاتبێتلەپێکهاتەییغەنیمەیشیعرێکدا،ئەورەمــزەوەکئەستێرەیەکیپڕشنگدار
لەنێودیڕوبەیتورستەکاندادەدروشێتەوەوهەڵوەستەیبۆدەکرێ،جاسیمبۆلەکە
ناوی وەفادار ئەویندارێکی یان بێت، ناودار و قارەمان و شۆرشگیر کەسێکی ناوی
دەرکردبێوەکشیرینوفەرهادبۆنمونە،یانناوێکیمێژووییوئەفسانەییوداستانی
لەبۆتەیهەرمەسەلەیەکیرابردوویرووداوکەشیاویناوهێنانەوەیبێتبەئەرێنی
ونەرێنی،هەروەهاداهێنەرانیزانستیوئەدەبیوهونەری٠٠هتد،کەمەرجیشنییە
ئەوسیمبۆالنەراستەوخۆبخرینەڕووجاروایەدەکەوێتەخانەی)هێرمینۆتیکی(وەک
میتافۆر)ئیستعارە(بەکاردێت،یانبەشێوە)مجازـــخوازەیی(هەندێجاریش
راستەوخۆوەکناودەخرێتەڕوو،گرنگئەوەیەئەمناوەیانبلێینئەموشەیەجیگای
وەستانێکەلەکاتیناوهێنانییانکەبەرچاودەکەوێتلەنێودێڕەکانیشیعرێکدا
چونکەوشەیەکیبەپێزوهێزدارەلەڕاکێشانیخوێنەربۆتەئویلکردنولێکدانەوەو

بەدواداچوونیواتەئەورەمزانەیکەلەیەکوشەداخۆیدەبێنێتەوە٠
ئەگەروەکناو)مەموزین(سیمبۆلورەمزیقوربانینبۆوەفاوخۆشەویستی٠٠   
یان)سپارتاکۆس(سیمبۆلورەمزیتیکۆشەرێکبێتخۆڕاگردژبەڕەگەزپەرستان
الی عروبە رەمزی بە بووە )شمشێر( وشەی  کە یان مرۆڤـ٠٠ چەوساندنەوەی  و
عەرەبەکان)خەنجەرــکەو(رەمزیکوردە)بــا(رەمزیجولەیەیانبڵێین)نێرگز(لە
نێوکوردەواریداهێمایەکەبۆهاتنیوەرزیبەهارونەورۆزوسەرکەوتنواتەیەکوشە
چەنددیڕێکتلێکەمدەکاتەوەلەشیعردالەپێناوچڕوخەستکردنەوەیشیعر،کاتێ
سیمبۆلێکخەیاڵیخوێنەررادەکێشێیانهەڵوەستەیپێدەکاتولێکدانەوەیبۆی
هەیە،ئەگەرزانیاریشیدەربارەیئەموشەیە٠٠ئەمرەمزەنەبێدەیخاتەحاڵەتیپرسیار
یانبەدواداچوون٠٠بۆیهەیەئەوەشبڵێین،بەتایبەتیلەپەیڕەوینووسنەوەی
شیعریکۆنکریتیزیاترتەرکیزلەسەروشەدەکرێتواتەبۆکورتکردنەوەیزمانەوانی٠

*)د٠پەخشانسابیرحەمەد(دەڵێت:ـــ
ــ٣٨٤پ٠ز(دێرینتـرینیانبێتکەلەئاستیزماندا ــ)٣22ـ ـــئەرســـتۆـ )لەوانەیەـ
ئاماژەیبۆرەمزکردبێتوالیوابووچەمکیشتەهەستپێکراوەکانلەپلەییەکەمداو
دواتریشئەپستراکتەپەیوەستەکانلەپلەیەکیبەرزتر،لەپلەیشتەهەستپێکراوەکاندا٠ 
هەروەهادەڵێتـــــوشـــــەگوتراوەکانرەمزنبۆحاڵەتەدەروونییەکان،رەمزنبۆ

وشــەگوتراوەکان(*)٣٧( 
*هەرلەدوتوێیباسەکەماندائەگەرلێیدانەبڕێینوەککەرستەیەکلەکەرستەکانی
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بەکارهاتووینێوشیعربۆکورتکردنەوەیزمان)خوازە(مانبەنمونەهێناوەکەچەند
مانایەکبۆوشەبەرجەستەدەکات٠٠لێرەداڕاوبۆچوونێکی)د٠حەمەنوریعومەر

کاکە(بەنمونەدەهێنینەوەکاتێدەڵێت:ـــ
)شیوازیشاعیرلەکارومامەلەکردنیدا،لەگەڵوشەودەسـتەواژەکان،شیوازێکی
هونەرییوجوانکارییەوکارێکیهونەرییەکەشاعیربنیادیدەنێت،کەرستەیسەرەکی
بۆ ڕاستەقینەکەیەوە مانا لە وشە گواستنەوەی بە کە )خـوازە(یـــە پرۆسەیەدا لەو
هونەرەوە رێگای لە کە نوییەی مانا و واتا ئەو دەنرێت،چونکە بنیات تر مانایەکی
لێکۆلینەوە لە هونەرە ئەم کورتی بە ناگەیەنێت، راستەقینەکەی واتا دەیگەیەنێت،
رەوانبێژییەکاندا،بەگەلێکشێوەباسکراوە،بەرباڵوترینبنەمایرووندیاریزمان

لەوبوارەدا)خواستن(ە٠*)٣٨(  
*پێویستەوشــەلەنێوڕستەدابەگونجاندنیجێگیربکرێتنەوەکنەخشوجوانی
دەربڕینئاڵۆزبکات،وشــەئەوبەردەیە٠٠یانبڵێینئەوخشتەیەبەالتەرازکردنی
ئەگەر تر وشەکانی پاڵ لە نەشیاو وشەی یەک هەڵنراو، دیواری دەخاتە مەترسی
شیاویشبن،بەدیاردەکەوێوگۆڕنکاریبەسەرجوانگوتنیبابەتەکەدێنێ٠بۆ

نمونەشاعیریجوانـەمەرگ)ئەنوەرمەسیفی(دەڵێت:ــ
)لەرۆمانی)جینی(ئاالنڕۆپگریدا،هاتووەکاتێکمامۆستایەکیزانکۆوانەبەمندااڵن
دەڵێتەوە،دەڵێ:باوکملەناودەریادامرد،جینکەیەکێکەلەمنداڵەکانبەمامۆستاکە

دەڵێ:بڵێباوکملەناودەریادا)خنکا(نەک)مرد(٠*)٣9(
بە بوو هات، بەسەردا گۆڕانی نەشیاو، دیڕێکی کردنیوشەیەک گۆڕ ئاڵو بە بەڵێ

دێڕێکیشیاووجوانتـرلەجاران٠  
*لەکاتێکداکەوشــەهەڵگریواتایە،هەڵـگریداللەتوتوانستێکەلەنیوقاوغی
زمانێکیالدراولەزمانەئاسایەکەداکاریخۆیدەکاتوبەوشەیشیعریناودەبردرێت
هەڵبەتەئەمجۆرەوشانەکەبزێووفرەمانایین)سێمانتیکی(لەدوتوێیبابەتەکاندا
بۆچوونی و ڕا ئەگەر شیعرێکدا٠٠ لە دەکرێن تەوزیف کە کاتێ هەیە خۆیان گرنگی
ئەحمەد ئازاد )د٠ ئەوە بۆچوونەکانمان سەلماندنی بە بۆ ڕوو بخەینە نووسەران

مەحموود(دەڵێت:ــ
)واتاسازیـــسیمانتیکـــبەیەکێکلەبابەتوکرۆکەگرینگەکانیزمانیزمانەوانی
ژێر لە چاالکیەکانی و کار بە ـــ دەاللەتکردن ــ  واتاسازی ڕاستیدا لە دادەنرێت،
کاریگەریزانستێکیتایبەتبەداڵنی)وشــە(تێدەپەڕێت،تۆڕوڕایەڵەتێکتـرنجاوەکانی
بەمەبەستیواتاپێکانهەڵدەکاتەوە،قووڵیناخی)وشــە(ناواخندەکاتوچەپکە

واتایەکبەنیازیجۆراوجۆردەچنێت(*)٤٠( 
هەروەهالەشوێنێکیتردادەڵێت:ــ

))ئەگەرناوێکلەناوەکانتوانستیهەبووکۆمەڵەواتایەکبگەیەنێتپێویستەبزانین
کەهەمووئەمواتایانەگونجاووشیاون،بەاڵملەڕێزبەندەدیارکراوەکەدایەکێکلەم

واتایانەدیاریدەکرێت((*)٤١( 
*هەندێلەوشەکانوەکئەوەیوشەیەکیئەزەلیبنولەگەڵسروشتهاوژینو



رهم 16251
چوا

ی
ساڵ

هاوسەربنوهەمیشەبەزیندوویدەمیننەوەخۆیاننوێدەکەنەوەونەمرن،ئەویش
و شاعیر زمانی لەسەر و دەخۆن وسووڕ هەیە دەیمومەیان کە وەرزەکانن وشەی
نووسەرانیسەرئەمهەسارەیەدەگوترێتەوەودەیانوسەدانوبگرەهەزارانستایشی
و نووسین لە دەکەن تەوزیفی و دەهێنن کاری بە  و دادەمەزرێنن بۆ جۆراوجۆری
شیعرەکانیاندا،یەکێکلەووەرزانەوشـــەی)پایز(ە،دیارەئەموشــەیەنەکۆندەبێ٠٠ 
نەپەراوێزدەکرێوهەمیشەزیندووە٠٠٠یەکێکلەشاعیران)ئازاددلزار(لەقەسیدەی

)پایز(داکاتێدەڵێت:ــ
پایزەووردورددەبارێ

زەویکزر
بۆنیپەڵەو،خۆشەویستونانیلێدێ

ترپەیباران،خشەیگەاڵو،بۆنیقەسەریناوپاوان
***

یان٠٠٠شۆڕەبیلەرزدەیگرێ
کەجارجارلەکێوانەوە
کزەیەکیساردهەڵدەکا

تشرینبەکراسیزەردەوە
لەژێرهەموودرەختێکاپاڵـکەوتووە

***
یان٠٠٠قەتارەیقورینگوقازانهەرایانە،

»شـەم»لەکوێستانێدێنەوە
باسیئەشقیوانوورمێدەگیڕنەوە٠٠هتد*)٤2(

بەڵێلەمقەسیدەیەیشاعیرئازاددلزارداکەچەندکۆپڵەیەکمانلێوەرگرتوشەی
پایزلەالیەنهەزارانشاعیرانیدنیاوەوەکئەمشاعیرەخەمەکانیپایزوهەڵوەرینی
گەاڵبەرەنگیزەردیانەوە،گەڕانەوەیکۆچەریانوقازوقورینگوهەوارچۆڵکردن
ودەستلێکبەردانودوورکەوتنەوەیدڵدارانودەیانبابەتیترکەنووسەرانو
شاعیرانخۆیاندەئاخنەنێورۆحوگیانیئەموشەیەپایز٠٠هتد،بەڵێیەکوشەیە

بەاڵمبەپێزەوهێزدارەوکاریگەرەونەمرە٠ 
*بیروڕایهەمەجۆروگفتوگۆولێدوانوقسەیزۆرلەسەرئەوەکراوە،ئایاوشەی
شیعریی٠٠یانشیعریەتزمانێکەجیالەزمانیئاخاوتنوزمانیپەروەردەییوزانستی
وکۆمەاڵیەتیوئاسایی،هەروەکلەپێشداچەندنمونەیەکمانهێناوەتەوەکەرێگام
پێدەداتبڵێموشەیشیعریهەنلەناوەڕۆکدادەڵەمەندنبەماناوجولەوچاالکی
هەروەهاهەنلەووشانەچیڕۆکوباکگڕاوندێکیانهەیەیانشانازمەندییەکوهێماو

سیمبۆلێکە٠٠هتد٠ 
*)د٠سافیەمحەمەدئەحمەد(چەندنمونەیەکلەبارەیەوەدەخاتەروو٠٠

کە بەکارهێنانەی لەو بریتییە ــــ هێنان بەکار بۆ زانستی دەڵێت:)زمانی )کۆهین(
نمونەیدەرخستنیزمانێکیبێشیعرییەتە(
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)لیوسپیتزەر(دەڵێت:))زمانیشیعریەتیشزمانێکیالدراوەوسەرپێچکارەلەزمانی
ئاساییویاساییرێزمانیتایبەتبەخۆیهەیە٠٠ئەوەشبۆئەومەبەستەدەگەڕێتەوە
کەنووسەروشاعیرانهەوڵیبۆدەدەنبەزیادکردنیئەرکێکیتربۆزمان٠٠واتە

زمانیشیعریووشەیشیعرییجیادەکرێتەوە((*)٤٣( 
هەروەها)ماالرمیـە(ـــــ١٨٤2ـــ١٨9٨زــــوشەدەکاتەکرۆکیکردەیشیعریو

دەڵێت:
)ئێمەدیڕەشیعرەکانبەبیردروستناکەین،بەڵکوبەوشەکاندروستیاندەکەین(

  )٤٤(*
*وشەلەکتێبەتیۆریورەخنەییەکۆنونوێییەکاندابەڕەگەزێکیبنچینەییزمانی

دەقیشیعریدانراوە،واتاتواناولێهاتوووییشاعیرلەچۆنیەتیمەزراندنیوشە٠ 
*ئەرستۆ:یەکەموشــەلەشیعرداخاوەنپێکهاتوئەرکێکیجیاوازتروبەرزترەبە

بەراوردلەگەڵزمانیئاسایی٠ 
*کونتلیان:)دەقەئەدەبیەکانلەنێوانخۆیاندالەیەکتربەرزتردەبن،بەوتوانایەی
داهێنەرهەیەتیلەڕەفتارکردنیبەکەرەستەیدەقەکەئەویشوشــــــــەکانن(*)٤5(
*ئەوەوشەکاننبوونبەوخشتانەیدیواریبەیتودێڕورستەیپێهەڵدەهێندریت
وبابەتیئەدەبیلێدێتەبەرهەم،بەاڵمچدێوارێک،دیوارێکیئێستاتیکیانەودواتر
بنیاتێکیئێستاتیکیانەکەتاقوتەالرێکیبەرچاوەوبەوشەیشیعریانەبەرزبۆتەوە

ـــــ)د٠یادگارلەتیفشارەزووریدەڵێت(:ـــ
)ئەدەبلەالیـــــستانلیفیشــــزمانە،بەالمزمانێکەلەرێیتێڕوانینیکەسێتی
خۆمانەوەلێیتێدەگەین،ئەوتێڕوانینەشئەوەدەگەێنێتکەئێمەبڕیارمانداوەلە

ڕێگایهوشیاریخودیخۆمانەوەلەوسامانەبڕوانینکەزمانهەردەمهەیەتی٠
)یاکۆبسون(دەڵێت:ــ

شیعربریتیەلەنامەیەکیزمانەوانیداخراو،ئاڕاستەکەیتەنهابۆخودیخۆیەتی،
ئاڕستەکەیبەپلەییەکەمئاڕاستەیەکیئێستاتیکیانەیە(*)٤٦( 

*دواوتەمانلەمەڕوشەورۆڵیوشەکەدواوتەشنابێچونکەئەومەسەلەیەزۆر
هەڵدەگرێ،بەاڵمگرنگلێرەدائەوەیەچەندبەهوشیارانەورۆشنبیرانەمامەلەیلەگەڵ
دەکرێتبۆتەوزیفکردنوجێکردنەوەوبایەخپێدانیولەدەستنەدانیجەوهەر
وناوەڕۆکەدەوڵەمەندەکەیکەهەیەتیبەتایبەتیئەووشەهەڵبژاردەدانسقانەیکە
وەستایانەجێگیر بە و هەیە هەڵـگریان مانا و تەئویالنە پاشخانێکی و باکگڕاوندێک
کرێنلەنێوبەیتودێڕەکاندا٠٠٠لێرەدادەگەڕینەوەوچەنددێڕێکلەکتێبی)مێژووی
رەخنەیئەدەبیلەیونانیکۆندالەروانگەیئەڕستۆودوایئەڕستۆوە(دەخەینەڕوو
کاری لە نابێت کە دەکات لەوە باس دا، وشە رێکخستنی کتێبی لە )دیۆســیۆس(
نووسینورێکخستنوشەکانگرینگیپێنەدرێتوبەئاسانیسەیریبکرێت،هەروەها
نابێتوشەکانهەرجۆرێککەهاتەپێشەوەیاندڵخوازیانەدایڕێژین،بەلکودەبێترێسا
وبنەماکانلەبەرچاوبگیرێنوپابەندبنپێیانەوەجێگیریوبەهێزبوونیوشــە،
روونیوداهێنانیتێکهەڵکێشکردنوسوودوەرگرتنلەجوانکاریورازاندنەوەلە
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هونەریوێناکردن،بەسێخەسڵەتیسەرەکیپێکەوەگرێدانورێکخستنیهونەری
هتد بدات٠٠ الیەنانە بەم گرنگی نووسەر دەبێت کە بوو وا بڕوای و دایدەنا وشــە
ئەمەیانلەالیەنیهونەرییەوە،کەچی)لونگینۆس(لەبەرهەمەئەدەبییەکانیرابردوودا
لەهەرشوێنێک)وشەیەکی بەرزدادەگەڕێتو بەدوایشێوازیدەربڕینێکیئاست

جوانوگونجاو(بدۆزێتەوەستایشیدکات٠*)٤٧( 

ئــەنجــام
ــــــــــــــــــــــ

ئەوبابەتەیخستومەتەبەردەستسەبارەتبەووشانەیکەرۆڵیکاریگەریانهەیەلە
نێوبابەتێکیئەدەبیبەگشتیوشیعربەتایبەتیونمونەیپێویستیشکەمتەرخەم
هێزدار وشانەی )ئەو مەڕ لە هەر ئەویش پێویست وەک لێکۆلینەوەیەدا لەم نەبووە
وچاالکوپڕلەجولەوفرەمانا)سێمانتیکی(وجوانیوڕەونەقورووناکدارە،
ئەووشانەنرۆحیجناسوروانبێژیومجازوراڤەوتەئویلورامانولیکدانەوەو
گێڕانەوەیتیایە،وشەیەکندەوڵەمەندبەسیمبۆلوئەفسانەوناووکەسایەتیەنەمرە
مێژووییەکان،وشەیەکنهەڵـگریدالومەدلوولکەتوانستوبایەخیخۆیهەبێت٠٠ 
یانوشەی تقلیدین، و رۆژانەنسواو ئاخاوتنی و وشانەیسادە ئەو پێچەوانەی بە
زانستیوپەروەردەییوبازرگانیوکۆمەالیەتینکەوشکوبرینگنبۆرۆحیشیعرزۆر
کەملەشیعردادرەوشانەوەیانهەیەچونکەوشەیشفافوناسکوئێستاتیکایینین
یانبلێینوشەیشیعرینین،بۆیەئێمەلەبەکارهێنانیوشەوتەوزیفکردنیانلەنێو
دێڕەشیعرەکانداپێویستەبەدوایوشەیکاراودانسقەبگەڕێیننەکتەنیاقاوغبەلکو
بەناوەڕۆکدەولەمەندوپڕبێتبۆبەماناکردنیتێکست،هەروەک)ســتیفنئۆلمان(
باسلەوشەدەکاتکەلەدوتوێیبابەتەکەشمدائاماژەمپێکردووەدەڵێت)رۆلیوشە
گرنگەلەبەهیزکردنیرستەودێڕیدەربڕدراوبەتایبەتیئەگەروشــەکانجەوهەردار
وماناداربن(هەروەها)بۆلریکۆر(وایلێکدەداتەوەکە)ئەووشانەیمانادارنبە
کارهێنانیانچێژێکدەبەخشنبەوپێیەیسەرکەوتنوەدەستدەهێننکەزمانیخەون

وزمانیشیعرینجوانیەکیتایبەتیلەنێوچاویئەووشانەدادەبینین(
بـەڵـێ٠٠دووجورەوشەلەئاخاوتنیرۆژانەمانولەفەرهەنگەکانودابودەستورەکانی
زمانەوانیوشێوەزاراوەکانداهەیەئەویشئەووشانەنکەوشەیەکیان،رووتوئاسایی
وسادەیە،دووەمیان)بەجولەوواتاداروهێمابەخشودەنگوجوانیوتەڕێتیو
خرۆشانودرەوشانەوەیتیایە،شیاوەبۆبەکارهێنانیلەهەرپارچەیەکیکیشوەری

شیعردابایەخونرخیخۆیهەیە(٠
کەسێکناتوانێنکولیلەوەبکاتکەوشـــەی)رووبــار(وشــەیەکەزیندوو٠٠ناخەوێ،
لەڕۆیشتنوکەفچڕینوشەپۆلدانوهەڵبەزودابەزناکەوێ،سەرچاوەیژیانەوجوانی
ورۆشناییخۆیهەیە،خوڕەومۆسیقاوهاڕمۆنیناوەوەودەرەوەیبەخشندەیەو
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ئومێدبەخشودڵڕفێنە٠٠هتد(جائەموشەیەلەشیعرێکداچۆنجێگایخۆیناکاتەوە
وکاریگەرینابێت؟بۆیەناتوانیننەڵێینوشەیەکیشیعرییە٠دەبێئەوەشلەبیر
نەکەینلەبەکارهێنانیوشەیماناداروهێمابەخشدەبنەکارکتەرێکیبەهێزلەپێناو
چڕوخەستکردنەوەیشیعربۆبەدوورخستنەوەودرێژدادڕیدەقبەتایبەتیلەو
سەردەمەیئێمەداکەدنیایجەنجاڵوکەمبواروتیژڕەوییە،تاقەوارەینووسینو
کتێبەکانبچوکتربکرێنەوە،خوێنەرانیزیاتربەرەوروویدەچنوهەڕمێنیزۆرترە٠٠ 
کەوابێدەگەڕێمەوەسەرمانشێتییانبڵێمسەردەرەوناونیشانیبابەتەکەم)وشەی
هێزداروفرەمانا)سیمانتیک(لــــەدوتوێیشیعردا(وابزانمکەممتیانەوتووەئەگەر
زۆریشمنەگوتبێبەپێیتواناهیوادارمبەردێـکمخستبێتەسەرئەوبەردانەیکەلە

بنیادیشیعرداهەڵدەهێندرێت٠

ســـــەرچــاوەکــــان:
*)١(رۆژنامەیهاوکاریژمارە٧٣٦لە٣ /5 / ١9٨٤لێکۆلینەوەیەکبەناوی)لەپێناویخزمەتکردنیزمانیکوریدا(

نووسینیخوالێخۆشبوو)غازیفاتحوەیس(کەئاماژەیبەوتەیەکی)رومانیاکۆبسن(٠ 
*)2(کتێبی)الکلمەفیالروایە(منالنقدالعالمی)١(نووسینی/میخائیلبختیـن/وەرگێرانی)یوسفحالق(سوریا

/دمشق/١9٨٨/لەباڵوکراوەکانی)وزارەالثقافە(ل5٦٠ 
*)٣(کتێبی/گفتوگۆیەکلەگەڵ)ئەدۆنیس(وەرگێڕانی)نەوزادئەحمەدئەسوەد(لەباڵوکراوەکانی)دەزگایچاپ

وپەخشیسەردەم(چاپیدووەمــــــ25 / 2 / 2٠٠٨سلێمانی٠
*)٤(دیوانی)پەرییەکانهەڵدەفڕینمەوە(یشاعرنەوزادرەفعەتلەباڵوکراوەکانیدەزگایئاراس/2٠٠٤/ل2٦٠

*)5(گۆڤاریکاروانژمارە١٣٠ساڵی١999ــــل١٨ــــنووسنیعەلیزەلمـی٠ 
*)٦(کتێبی)حێـاندافنشی(نووسینیعەبدولکریمیحیازێباریلەباڵوکراوەکانیبنکەیگەاڵوێژمەڵبەندیگشتی/

بەزمانیعەرەبی/ساڵی2٠٠9/سلێمانی/ل9١٠
نوێ چاپی عەبدولکریم( فاتیح و مودەڕیس عەبدولکەریمی )مەال لێکدانەوەی و لێکۆڵینەوە نالی دیوانی )٧(*

عەتائوڵاڵیحەواریئەسەب/لەباڵوکردنەوەیکوردستان/سنندجـــــ١29٨٦ـــ٧9م/ل5٤١  
*)٨(دیوانیجەمالغەمبار/لەباڵوکراوەکانیبنکەیئەدەبیورۆشنبیریگەالوێژ/2٠١٠/تایبەتبەچواردەهەمین

ڤیستڤاڵیگەالوێژ/زنجیرە١/ل٣2٦٠
*)9(گۆڤاریرامانژمارە٤٨حوزەیرانی2٠٠٠/چاوپێکەوتنێکوگفتوگۆلەگەڵهونەرمەندرووبارئەحمەد٠

*)١٠(دیوانی)پەریەکانهەڵدەفڕێنمەوە(شیعر/نوزادرەفعەت/لەباڵوکراوەکانیدەزگایچاپوباڵوکردنەوەی
ئاراس/هەولێر2٠٠٤ل25٠                         

*)١١(کتێبی)فلسفەالمعنیفیالنقدالعربیالمشرقیالمعاصرــــمن١9٤5الی١999٠م(نووسینی/لـواالفواز
/لــەباڵوکراوەکانی)مشروع بغداد عامە الثقافە العربیە( 2٠١٣/ل٦٣و٦٤٠ 

ـــرئیسقسمالفلسفە/جامعەالکویت٠  *)١2(کتێبیمعجمدیاناتواساتیرالعالم/اعداد/ا٠د٠امامعبدالفتاحامامـ
*)١٣(هەمانسەرچاوە

*)١٤(کتێبیرەخنەیئەدەبی)خوێندنەوەیەکیئەکادیمیانەبۆرێبازومیتۆدەرەخنەییەکان/نووسینیپرۆفیسۆری
یاریدەدەرد٠ئازادعەبدلواحدکەریم/لەباڵوکراوەکانییەکێتیینووسەرانیکورد/کرکوک2٠١٣/ل٨٨٠ 

*)١5(گۆڤاریالثقافەاالجنبیە/ژمارە)١(ساڵیسێیەم١9٨2/علماللغەوفنالشعر/نووسینیجورجشتایز/
وەرگیرانیبۆسەرزمانیعەرەبی/ناجیالحدیپی٠ 

ـــلەچاپکراوەکانی *)١٦(کتێبی)سۆزیلیریکالەئەزموونیشیعریکوردیدا(نووسینیــعادلمحەمەدپوور
وەزارەتیرۆشنبیریوالوانهەرێمیکوردستان/ساڵی2٠١٠/لەژێرناونیشانی)وشەوفرەمەدلوول(ل١5٨ 

و٣٤٧٠ 
*)١٧(کتێبی)قصائد مختارە(یســینین/وەرگێڕانیلەڕوسییەوەبۆسەرزمانیعەرەبی/حســبالشیخجعفـر
/لەباڵوکراوەکانی/دارالرشیدللنشر/وزارەالپقافەواالعالم/سلسلەالکتبالمترجمە٨2/ساڵی١9٨٠/ل9١٠
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/ کورد نووسەرانی یەکێتیی باڵوکراوەکانی لە / دووەم بەرگی / شارباژێری جەمال شیعری کــۆ دیوانی )١٨(*
مەڵبەندیگشتی/ژمارە١٠٤/هەولێرساڵی2٠١٣/ل2١و٣2٠

*)١9(کتێبی)ئەوینێکلەشیعرووشە(نووسینیمەحمودنەجمەدین/لەچاپکراوەکانییەکێتیینووسەرانیکورد
/لقیکرکوک/ساڵی2٠١١/ل5٣٠

*)2٠(کتێبی)پراکتیزەکردنوتیۆریزەکردنیرەخنەیئەدەبی(نووسینیـــنەجاتحەمیـدـــلەباڵوکراوەکانی
وەزارەتیرۆشنبیریوالوان/بەریوەبەرایەتیچاالکیوێژەیی/هەولێر/2٠١٣/ل95٠ 

*)2١(کتێبیالشعرکیفنفهمەونتژوقە،الیزابپدرو،ترجمە/محمدابراهیمالشوش،مکتبەمنیمنە،بیروت
١9٦١/ێ٨٤٠

*)22(کتێبی)فنالشعر/ارسگوگالیس/ترجمعنالیونانیەوشرحەوحققتنێوێەعبدالرحمنبدوی/چاپیدووەم
/دارالپقافەبیروت/لبنان/١9٧٣/ێ٦١ /٠لەوەرگرتنووەرگێڕانیبۆسەرزمانیکوردیئەمچەنددێڕانەی
سەرەوەلەدوتوێیکتیبەبەنرخوتێزەکەی/د٠پەرێزسابیر/رەخنەیئەدەبیکوردیومەسەلەکانینوێکردنەوەی
شیعر/لەباڵوکراوەکانیدەزگایچاپوباڵوکردنەوەیئاراس/ژمارە٤22لەساڵی2٠٠٦/ل2٨٤٠وەرمگرتووە٠
*)2٣(کتێبی)خوریدەقوئاوێزەیرەخنە(نووسینید٠هاوژینسلیوە/لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردی

ژمارە)2٣٨(لەساڵی2٠١٣هەولێر/ل٣٤٠ 
*)2٤(هەمانسەرچاوەل٤٨٠

*)25(کتێبیفەرهەنگیئەدەبینووسینی/د٠موحسینئەحمەدعومەر/لەباڵوکراوەکانیرەخنەیچاودێر/ژمارە
)5٦(لەساڵی2٠١2سلێمانی/ل2٣٦٠  

*)2٦(دیوانی/ماچەکانیئیوارەکازێوە/یشاعیرفازلشەوڕۆ/بەهاوکاریکردنیسندوقیکۆمەکیوەزارەتی
رۆشنبیریهەرێمیکوردستانچاپکراوە/ساڵی2٠١٤/هەولێر/ل5٦ 

باڵوکراوەکانی لە قوباد( نووسینی)سەنگەر / ئەدەبی لێکۆلینەوەی وێژەوە( رووباری ڕۆخی کتێبی)لە )2٧(*
یەکێتیینووسەرانیکوردلقیکرکوکژمارە)١9٧(لەساڵی2٠١2/ل9١٠ 

*)2٨(کتێبی)دووتەڵوەنەوشەیبندڕکنخزاولەکێڵیشیعردا(وەرگیڕرانیبۆعەرەبی)دکتۆررشیدبنحدو(نووسین
ووەرگێڕانیبۆکوردیمامۆستا)جەمالعبدول(لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردیژمارە2٤٤لەساڵی2٠١٣ / 

ل٦٦٠ 
*)29(کتێبی)هێمننامە(نووسینوئامادەکردنی/د٠عوسماندەشتی/لەچاپخانەیرۆژهەاڵتچاپکراوەلە

2٠٠9هەولێر/ل2٠5٠ 
*)٣٠(کتێبی)رەمزلەشیعریهاوچەرخیکوردیکرمانجییخواروویکوردستان(١9٧٠ــــ١99١/نووسینید٠ 

پەخشانسابیرحەمەد/هەلێر2٠١2/لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردی/ژمارە١55/ل١٦٨٠ 
*)٣١(کتێبی)پێزیمۆرفیمەداڕێژەکانیبچوککردنەوەوناسکیلەسازکردنیوشەینوێدا(نووسینیسازانزاهیر

سەعید/لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردیژمارە2٣٦ساڵی2٠١٣/ل١2و١٣٠                     
*)٣2(دیوانیزینانیرۆح)کۆشیعر(هاشمسەراج،لەباڵوکراوەکانیدەزگایئاراس2٠٠5/ل١٧٧٠

*)٣٣(دیوانیجەمالغەمبار/شیعر/١99٧ـــ2٠١٠/لەباڵوکراوەکانیتایبەتبەچواردەهەمینڤیستڤاڵیبنکەی
ئەدەبیورووناکبیریگەالوێژ/2٠١٠سلێمانی/ل2٤٨٠ 

بەغدا / الزمان چاپخانەی /لە بەغدا١9٧9 / عزیز وەرگێڕانیحەمید لە )هۆراس( هونەریشیعر کتێبی )٣٤(*
چاپکراوە/ل١٨و١9٠ 

ــ2٠٠5/لێکۆلینەوە/نووسینید٠ئازادئەحمەد *)٣5(کتێبیبونیاتیزمانلەشیعریهاوچەرخیکوردیدا١9٨5ـ
مەحمود/هەولێر2٠٠9/لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردیژمارە)٧١(ل٨  /٠ 

*)٣٦(هەمانســـەرچاوە/ل١٤٦ /٠ 
*)٣٧(کتێبیرەمزلەشیعریهاوچەرخیکوردیکرمانجیخواروویکوردستان/١9٧٠ــــ١99١/نووسینید٠ 

پەخشانسابیرحەمەد/لەباڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردیژمارە١55/ل١٣ /٠ 
*)٣٨(کتێبیشیعرینوێیکوردیکرمانجیناوەڕاست)١92٠ـــ١9٧٠(نووسینید٠حەمەنوریعومەرکاکە/
لێکۆلینەوە/لەباڵوکراوەکانیوەزارەتیرۆشنبیریوالوان/بەرێوەبەرێیتیگشتیرۆژنامەنووسیچاپوباڵوکردنەوەی

سلێمانی/ساڵی2٠١2/ل2٦٠ 
*)٣9(نامیلکەیەک/سێفۆڕمیگران/نووسینیئەنوەرمەسیفی/لەباڵوکراوەکانیبزاڤـ/زنجیرە٤2/هەولیر

2٠٠٦/مانیفێستیشەشەم/ل١٧٠  
*)٤٠(گۆڤاریزانکۆ/زانکۆیسەالحەدین/ژمارە)5٦(ساڵی2٠١٣/لێکۆلینەوەبەناوی/هەندێکبنەمایدەاللەت
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کردنلەواتاسازینوێدا/نووسینید٠ئازادئەحمەدمەحمود/ل١95٠
*)٤١(هەمانســەرچاوەل2٠٦/ئەموتەیەشسەرچاوەکەیبەراییدەگەڕێتەوەبۆ/بیارجیرو/علمالداللە/

نووسینی)منژرعیاشی(ل5٦/هەروەکنووسەرد٠ئازادئەحمەدمەحمود/ئاماژەیپێکردووە٠ 
*)٤2(کۆمەڵەشیعریشاعیرئازاددلزار)رێچکەیخوێن(١99٦/هەولێر/چاپخانەیکریستاڵ/چاپیدووەم/

ل2٧ ٠
*)٤٣(کتێبی)الدانلەشیعریهاوچەرخیکوردیدا(نووسینید٠سافیەمحەمەدئەحمەد/هەولێر2٠١٣/لە

باڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردی/ژمارە25٠/ل2١٠ 
*)٤٤(هەمانســەرچاوە)ل9٨(٠  

*)٤5(جارێکیترهەمانسەرچاوەل9٨٠ 
*)٤٦(کتێبی)تیۆرەکانیوەرگرتنلەئێستاتیکایوەرگرتنەوەبۆرەخنەیهاتنەوەاڵمیخوێنەر(نووسینید٠یادگار

لەتیفشارەزووری/لەچاپکراوەکانیسانزەهەمینڤبستڤاڵیگەالوێژ/سلێمانی2٠١2/ل١2٨٠ 
*)٤٧(گۆڤاریرامانژمارە١٨٦لــە2٠١2/رەخنەیئەدەبیلەیونانیکۆندالــەروانگەیئەرســتۆودوایئەرســتۆ

/وەرگێڕانیلــەفارسییەوە)ســیماچـۆمانــی(ل٧٤ ٠    
                                                


