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 زادە بڕوانامەی دوکتۆرای فەخری پێدرا مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن
 
  
 
 
 
 
 
 
 

لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا ( ی زایینی٢٧١٩ی مارسی ١٧)ی هەتاویی ١٣٩٠ی ڕەشەمەی ١٩پێشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە، 
ی فەخری لە بواری وەرگێڕان، بە بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە، سەرۆکاتیی زانکۆی کۆیە بڕوانامەی دوکتۆرا

 .سیاسەتمەدار و ئەدیبی ناسراوی کورد بەخشی
 

ڕێوڕەسددمەکە بە ئامددادەبوونی بەشددێکی بەرچدداو لە ئەدیبددان، نووسددەرانی کددورد، ئەندددامان و تێکۆشددەرانی حیزبددی 
 .پێکرد ەستی دێموکراتی کوردستان و نوێنەری الیەنە سیاسییەکانی دیکە د

 
سەرەتا دوای هاتنە سەر شانۆی ئەنجوومەنی زانکۆی کۆیە، بۆ ڕێزلێنان لە یاد و بیرەوەریی بەڕێوەبەری بەرندامەی 
ڕێوڕەسمەکە، کورتەیەکی لە سەر ئامانج لە بەخسینی ئەو بڕوانامەیە باس کرد و، ڕایگەیاند؛ کە زانکۆی کۆیە بە 

لە ژیاندا مداون چەندد جارێدک هەوڵدی هاوشدێوەی بەخشدینی بڕواندامەی مەبەستی ڕێزگرتن لەو کەسایەتییانەی کە 
دوکتۆرای فەخری ئەو زانکۆیە داوە، کە دوای بەخشینی ئەو خەاڵتە بە بەڕێزان دوکتور عیزەددین مستەفا ڕەسووڵ، 

 زادەی کەمدداڵ مەزهەر و مدداال جەالڵ تاڵەبددانی، ئەمجددارە ئەنجددوومەنی زانکددۆی کددۆیە بەڕێددز عەبدددوڵاڵ حەسددەن. د
 .هەڵبژاردوە و بڕوانامەی دوکتۆرای فەخری پێ دەدا
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لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەدا کورتە فیلمێکدی لە سدەر مێدژووی بەخشدینی خەاڵتدی دوکتدورای فەخدری بەو سدێ 
کەسایەتییە پایەبەرزەی کورد پێشان درا و، دواتر کورتە فیلمێکی دیکیۆمێنتی تایبەت بە ژیانی ئەدەبی و سیاسیی 

 .زادە پێشان درا ەبدوڵال حەسەنمامۆستا ع
 

لە بڕگەیەکددی دیددکەی ڕێوڕەسددمەکەدا وتدداری سددەرۆکایەتیی زانکددۆ بەو بددۆنەیە لەالیەن دوکتددور حەیدددەر لەشددکەری 
عەبدددوڵاڵ   لە وتدداری سددەرۆکایەتیی زانکددۆی کددۆیەدا ئامدداژە بە هۆکدداری دەستنیشددان کردنددی مامۆسددتا. پێشددکێش کددرا

وکتۆرای فەخری درابدوو، هەروەهدا لەو وتدارەدا ئاوڕێدک لە تایبەتمەنددییەکانی حەسەنزادە بۆ پێدانی بڕوانامەی د
 .قەڵەمی حەسەنزادە بەتایبەتی لە بواری وەرگێڕاندا درایەوە

 
لە بڕگەیی دیکەدا سەرۆکی زانکۆی کۆیە دوکتور وەلی مەحمدوود لە الیەن سدەرۆکایەتیی زانکدۆی کدۆیەوە بڕواندامەی 

 بەفەرمی پێشکەش بە مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە کرد، کە بە گەرمی لە الیەن دوکتۆرای فەخری ئەال زانکۆیەی 
 .لێکرا ڕێزان پێشوازی ئامادەبووانی ئەو ڕێوڕەسمەوە بە چەپڵە

 
لە درێددژەی ڕێوڕەسددمەکەدا دوکتددور ڕێبددوار سددیوەیلی بە نددوێنەرایەتیی ئاکادیمیددای زمددانی کددوردی چەنددد وتەیەکددی 

بدددولتەتاب بۆتددانی، سددەرۆکی ئاکادیمیددای زمددانی کددوردی بانگ ێشدد  کددرد بددۆ پێشددکەش کددرد و پاشددان دوکتددۆر عە
بەخشددینی بڕوانددامەی ئەندددامەتیی فەخریددی ئەو ئاکادیمیددایە بە ئەدەیددب و تێکۆشددەری پددایەبەرزی کددورد مامۆسددتا 

پاشددان ڕەسددووڵ سددوڵتانی شدداعیر و وەرگێددڕ، لە وەسددتی مامۆسددتا عەبدددوڵاڵ حەسددەنزادەدا . زادە عەبدددوڵاڵ حەسددەن
 .پارچە شێعرێکی پێشکەش کرد

 
 لە بڕگەیەکی دیدکەی ڕێوڕەسدمەکەدا مامۆسدتا عەبددوڵاڵ حەسدەنزادە چەندد وتەیەکدی بەنرخدی پێشدکەش بە ئامدادە
بدددووان کدددرد و، لە قسدددەکانیدا وێدددڕای باسدددێکی کدددورت لە سدددەربردەی ژیدددانی ئەدەبدددی و سیاسدددی خدددۆی، سپاسدددی 

هەروەهدا تێکۆشدەری دێریندی کدورد کداک جەلید  . نەتەوەیدیەسەرۆکایەتیی زانکۆی کۆیەی کدرد بدۆ ئەو خەمخدۆرییە 
 .، چەند وتەیەکی پێشکەش کردزادە هاوڕێی دێرینی بەڕێز حەسەن گادانی وەکوو هاوسەنگەر و

 
 لە کۆتایی ئەو ڕێوڕەسمەدا پاش خوێندنەوەی کۆمەڵێک پەیامی پیرۆزبایی الیەن و کەسایەتییەکان کە بۆ ئەو 
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 یەن دوستان و ناسیاوان و بنەماڵەی شەهیدانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە چەپکە ڕێوڕەسمەیان ناردبوو، لە ال
 .زادە کرا گوڵەوە پیرۆزبایی لە بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن

 
شایانی باسە بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە چەپدکە گدوڵەوە لەو 

کدرد و، هەروەهدا بەرێدز عدومەر بداڵەکی بە ندوێنەرایەتیی دەفدتەری سیاسدی، چەپدکە گدوڵی ڕێوڕەسمەدا بەشدداریی 
 .ڕێزلێنانی پێشکەش بە مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە کرد

 
 .پێ ات ئەو ڕێوڕەسمە بە گرتنی وێنەی یادگاری کۆتایی 

 
 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاە
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  حسن زاده  مامۆستا عبدالله  به خری ی دوكتۆرای فه خشینی بڕوانامه سمی به ره رێو
 وه ن زانكۆی كۆیه الیه  له

  
 :شتی عوسمان ده. د

 
 .خێر بێن ك به موو الیه هه
 
 ، باسی دڵداریی باران و خۆی بۆ كردال وه دڵی خاكه  پێم نا به»

 ی بۆ كردال رچاوه ۆی و سهویستیی خ باسی خۆشه  وه دڵی ئاوه  گوێم نا به
 كردال اڵكانی بۆ ئه ویستیی خۆی و گه باسی خۆشه  وه دڵی داره  گوێم نا به

 ستیی بۆ كردال ربه باسی سه  وه ویستی خۆیه دڵی خۆشه  گوێشم نا به  كه
 ت و گه ڵه باسی رووبارێكی كه  وه ستی ورد بوومه ربه سه كاتێكیش له

 تاو و ی هه پلیكانه  نێك له مه ته
 «.ی بۆ كردال ن زاده سه ی حه كساڵه شتا و یه ن هه مه مێكی ردێنسپیی ته ڵه قه
 

ڕێز مامۆسددتا  بدده  خری بدده ی دوكتددۆرای فدده خشددینی بڕوانامدده راسددیمی به مه»ندداو و نیشددانی   مڕۆمان بدده ی ئدده وه كۆبوونده
ین  كده ده  نی زانكدۆی كۆیده نجومده ڕێدزی ئه نددامانی بده ڕێزان، ئه به  راسیم، داوا له سپێكی مه ده.  یه« زادهحسن  عبدالله

 . وه ژووره  شریف بێنن، بێنه ته
  كه كۆی شدانۆیه ر سده سده شریتیان له ته  ین كه كه ده  نی زانكۆی كۆیه نجومه ندامانی ئه رۆكی زانكۆ و ئه خێرهاتنی سه به

هیدانی  بۆ گیانی پاكی شده  نگی له بێده  به ستان ك راوه یه قیقه مان ده كه راسیمه سپێكی مه ئێستاش بۆ ده. بوون  ئاماده
 .كورد و كوردستان

 
 شاخ،  بێ به ڵوێس  ئه ختێ هه ڵوێس ، وه هه  پیاوێ له»

  ی رۆژنامه ڕه په  بێ به پۆڵ ئه ختێ شه پۆڵ، وه شه  پیاوێ له
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 نم و جۆ گوڵی گه  بێ به ئه  ختێ وشه وه  وشه،  پیاوێ له
 ئاوی كانی  بێ به یی ئه ێ سادهخت یی، وه نگی ساده ره  پیاوێ له

 دواییش دا  له
 ی گش  واڵت و السووره  وینه ئه  بێ به سێو ئه  ختێ كه دارسێو، وه  پیاوێ له

 «.وێ گرێ  و خۆشمان ئه موومان ئه شی هه موو ساڵێ به هه
 
زانایدانی كدورد   ڵه دیب و كه ئهرو  نووسه  كوو دابێك رێزی له وه  ر بووه سپێشخه ده  كانی زانكۆی كۆیه شانازییه  ك له یه

  ژاری موكریانی له هه: رۆكی زانكۆ گوتم ڵ سه گه دانشتنێكدا له  له  مه رۆژی پێنجشه. ژیاندا ماون  هێشتا له  كه  گرتوه
: ڵدێ ده  ، وتدارێكی نووسدیوه كی نووسیوه یه قاله بوو، مه« ولێر هه»ناوی   ولێر كه وانیی هه گۆڤاری شاره  له ٠٧ساڵی 

دیب  زانا و دانا و شداعیر و ئده  بڵێ ئێمه  یه وه ستی ئه به مه.  وه بێته مرد لینگی درێژ ئه  ی كورد مردوو كه الی ئێمه  له
رات و دیدداری و  اڵت و بدده دریان نددازانین، رێزیددان لددێ ندداگرین، خدده ژیاندددا مدداون قدده  كانمددان تددا لدده ناوداره  و پیدداوه

ڵێین؛ شانی وابدوو،  ڵده پێیاندا هه  وجار ئێمه ئه  وه گۆڕه  چنه ده  كه. مرن ی ده هو كات ین تا ئه یان پێشكێش ناكه وه ئه
رێزیان لێ   ریان ئێمه زیندوویی سه  به  ڵێ وا باشه ده. زانای وابوو ڵه باڵی وابوو، شاعیری وا بوو، زانای وا بوو، كه

 . كردوه  مان پیاده وه ۆمان ئهحاڵی خ ش به به  زانكۆی كۆیه  ش له ئێمه. دریان لێ بگرین بگرین، قه
 
. ڕێز پرۆفیسددۆر د بدده  خشددرایه به  وه ن زانكددۆی كۆیدده الیدده خری له ی دوكتددۆرای فدده بڕوانامدده ٢٧١٢سدداڵی   مجار لدده كدده یه

. نگ و روونداكبیریی كوردیددا رهده ب و فه ده بدواری زمدان و ئده  كانی لده زۆره  ته پای خزمه  سوڵ له عزالدین مصطتی ر
بداوكی   د كده حمده ر ئه زهده ماڵ مه مێژوونووسی ناوداری كدورد كده  خشییه خریمان به ی دوكتۆرای فه ڕوانامهب٢٧١٣ساڵی 

  خری لده ی دوكتۆرای فده دا بڕوانامه ٢٧١٥ساڵی   له. بكا   كورد شانازیی پێوه  یه و بۆی هه  مێژوونووسیی نوێی كورده
بدۆ   كی دیكده یده ره عنی موباده مسداڵیش یده ئه. الڵ ڕێز مداال جده بدهی مێژوویدی كدورد  ركرده سده  خشرایه بواری یاسادا به

  رێدز لده  شدمان كده موومان و بدۆ زانكۆكه بۆ هده  ف و شانازییه ره كی شه یه ڕه ش الپه وه ئه  اڵت كه ی رۆژهه شێكی دیكه به
 .خشرێ پێ ببه  وه ته داره جه  خریی زۆر به ی دوكتۆرای شانازی و فه بگیرێ  و بڕوانامه  زادهحسن  مامۆستا عبدالله

 
 !كان ڕێزه به
 
 .بوو  رگه فر و پێشمه كوڕی شاخ و كوڕی به  و پیاوه ئه  بووبووین كه ر نه زۆرمان هه  نگه ره
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 !كان ڕێزه به
 

«  گرمه سده»و « دااڵهدۆ»ر  و سده« ندی  قه»ر  فڕی سه رزه كی به ڵۆیه هه  و پیاوه ئه  بووبوون كه ر نه زۆرتان هه  ئێوه
 .وبو
 

  وه خوێنێتده ده  زادهكانی مامۆسدتا حسدن تده بابه  كده  واری كدورده ی خوێندده وه ن ئده بعده ته  یه كی ترمان هه یه ئێستا بڕگه
زۆر   لده  وه ئده.  رگێدڕان نیده و وه  كوردی نووسراوه  به  كه ته نی بابه سه ر ره عنی هه ، یه كوردی نووسراوه  به  وه ڵێ ئه ده
. كوردی نووسرابێ  بێ به نووسرابێ، ئیلال ده  زمانێكی دیكه  ناكرێ به« دۆك مه حه»ڵێن  ن ده له سه مه.  ڵكم بیستوه خه
زا  باشدتر شداره  وه نزیكده  بۆخۆتان له  نگه ، ئیتر ره ی مامۆستایه كه رگێڕانه پاراویی زمانی وه  ت له الله ده  وه عنی ئه یه

  بیووگرافیددا، كورتدده  خددوازێ كورتدده مان وا ده كدده ته اڵال بابه بدده. ال هعریتی بكدد سددف و تدده وه  لێددره  بددن، پێویسدد  نیدده
 :ین دا پێشكێش بكه راسیمه ال مه له  كی مامۆستا عبدالله یه ژیننامه

 
  زادهحسن  ی مامۆستا عبدالله ژیاننامه

 
وردسددتان لە گوندددی سیسددێری ندداوچەی سەردەشدد  لە رۆژهەاڵتددی ک ١٩٣٤زادە لە پدداییزی سدداڵی عەبدددوڵاڵی حەسددەن

لەبەر ئەوەی لەو سەردەمدا گوندەکان قوتابخانەیان لێ نەبووە، لە حدوجرەی فەقێیدان ندراوەتە بەر . لەدایک بووە
 .خویندن و زانستە ئایینییەکانی تەواو کردوە

 
کە بزووتنەوەیەکی  ١٩٦٤و  ١٩٦٠مێرمنداڵییەوە بۆتە ئەندامی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، لە ساڵەکانی هەر لە
زادە بە هدۆی فشداری ارانە لەالیەن ئەندامانی حیزبی دێموکڕاتەوە بە دژی رێژیمی شدا بەڕێدوە چدووە، حەسدەنچەکد

رێژیمەوە ناچار بووە پەنا بەڕێتە بەر کوردستانی عێراق و لەوێ لەگەڵ ژمارەیەک لە رێبەراندی حیزبدی دێمدۆکڕات 
ی ئددازار ١١کە بەیاننددامەی  ١٩٠٧سدداڵی . ەوەلە هەندددەران هەوڵیددان داوە رێکخسددتنەکانی ئەال حیددزبە زیندددوو بددکەن

عەبدولڕحمان قاسملوو لە ئورووپاوە هاتەوە عێراق و لەگەڵ کۆمەڵێک لە . لەالیەن دەوڵەتی عێراقەوە دەرچوو، د
 .زادە ئەو حیزبەیان سەرلەنوێ داڕشتەوەتێکۆشەرانی دێموکڕات و یەک لەوان عەبدوڵاڵی حەسەن
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، حەسددەن زادە وێددڕای دکتددۆر قاسددملوو و ژمددارەیەکی دیددکە لە ١٩٠٤ان لە سددالی لەگەڵ دەسددتپێکردنی ئینقالبددی ئیددر
زادە تیکۆشددەرانی حیددزب کۆمیتەیەکیددان بە ندداوی زاگددرۆس پێک ینددا بددۆ ئەوەی بە ن ێنددی بسددنەوە ئێددران و حەسددەن

سدتان لە پاش سەرکەوتنی ئیدنقالب و هێرشدی سدەربازیی دەسدەاڵتی تدازەی ئیدران بدۆ سدەر کورد. گەڕایەوە مەهاباد
بددۆ ئەو مەبەسددتەش . هەوڵددی کوردەکددان بریتددی بددوو لە چارەسددەركردنی کێشددەی کددورد لە رێگددای ئاشددتیخوازانەوە

زادە یەکێدک لە کوردەکان وەفدێکی نوێنەرایەتییان بۆ وتدووێژ لەگەڵ حکدوومەت پێدک هێندا کە عەبددوڵاڵی حەسدەن
جارێددک لەگەڵ ئددایەتوڵاڵ خددومەینی دیددداری  هەر لەو چوارچێددوەیەدا ندداوبراو چەنددد. ئەندددامانی ئەو دەسددتەیە بددوو

 .بووە
 

عەبدددولڕحمان قاسددملوو ناسددراوە و لە سددەردەمی . زادە بە یەکێددک لە نزیکتددرین هەڤددااڵنی دعەبدددوڵاڵی حەسددەن
سددكرتێری گشددتیی حیزبددی   بدده  دا١٩٩٥سدداڵی   و لدده ئدده.  سددکرتیریی قاسددملوودا، بە جێگددری قاسددملوو هەڵبژیددردراوه

 .را و تا نزیک بە دە ساڵ دواتر کە بەویستی خۆی دەکشێتەوە، رێبەرایەتیی ئەو حیزبەی کردڵبژێرد دیموكرات هه
 

زادە ئەکتەرێکی چاالک و ئاگاداری زۆر بدڕگە و رووداوە گرینگەکدانی شۆڕشدی کدورد لە رۆژهەاڵت و باشدووری حەسەن
کددورد و سیاسددییە بیانییەکددانی  کوردسددتان بددووە و دۆسددتایەتیی و تێکەاڵوییەکددی زۆری لەگەڵ زۆربەی سددەرکردەکانی

 .بووە دۆستی کورددا هه
 

بەرهەمەکددانی لە . زادە وەکددوو زمددانزان و ئەدیبێکددی بەتواندداش ناسددراوەجددگە لەکدداری سیاسددی، عەبدددوڵاڵی حەسددەن
. کە تەواوکردنددی مێددژووی حیزبددی دێمددوکڕاتە کە کدداتی خددۆی د" نیددو سددەدە تێکۆشددان"بددواری نووسددیندا بددریتین لە 

کە بیۆگرافیی خۆیەتی و لە شکڵی وتووێژێکی دوورودرێدژدا ئەنجداال " ئەزموونی خەبات"ی پێ کردبوو، قاسملوو دەست
دراوە، بە دەیددان نددامیلکەی سیاسددی و فیکددری کە بددۆ حیددزبەکەی نووسددیوە و زیدداتر لە سددێ هەزار وتدداری سیاسددی و 

بدووە کە " کوردسدتان"ی رۆژندامەی ئەو هەروەها سەرنووسەر. ئەدەبی کە زۆربەی کات بە بێ ناوی خۆی باڵو بوونەوە
 .شارەزایانی زمانی کوردی لە باشووری کوردستان بە یەکێک لە سەرچاوە بەنرخەکانی زمانی پاراویان داناوە

 
پداراوترین زادە زۆرتر لە ریگای وەرگێڕانەوەیە کە ئەوی وەک یەکێدک لە زمدانناوبانگی ئەدەبی عەبدوڵاڵی حەسەن

واقعییەتدی ”:لە فارسییەوە، : بەشێک لە بەرهەمە وەرگێڕاوەکانی بریتین لە .  ساندوهئوستادەکانی زمانی کوردی نا
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لە هەمدان نووسدەر، " بیرەوەریی دوورخراوەیەک"ی عەزیز نەسین، "گێلەپیاو"، "ماکان. نی ئێران و ئەفسانەی الگەال
" هەتداو"براهیمدی یوونسدی، نووسدینی ئی" نزا بۆ ئدارمین"ی جەک لەندەن، "دان چەرموو"ی یاشار کەماڵ، "حەمەدۆک"

 "مەتەڵددۆکەی هووەیدددا"نووسددینی ئددانتۆنی رابینددز، " سددەرکەوتنی بددێ سددنوور"نووسددینی عەلددی ئەشددرەف دەرویشددیان، 
پیداوکوژانی کۆشدکی "نووسدینی كدارۆڵ پدروون هدووبێر، « رگی قاسملووی كورد خولیا و مه»نووسینی عەباس میالنی،

قاسدملووی لە . ی د"کوردسدتان و کدورد"چ  ساڵ پێش ئێستا کتێبدی   زادهن سه حه. نووسینی رۆئیا حەکاکیان" فیرووزە
دا بۆ ئەو سدەردەمە کدارێکی پێشدەنگ و نمدوونەیی کردنی زمانی زانستیعەرەبییەوە وەرگێڕاوە کە لە بواری بەکوردی

وکریانی نووسیوە بۆ فەرهەنگی هەنبانەبۆرینەکەی هەژاری م" گوڵ چنینەوە"ئەو هەروەها پاشەرۆکێکی بەناوی . بووە
هەر لە بددواری وشددەنامەدا، کدداتی خددۆی لەگەڵ کدداک . کە ئەو وشددانەی لە خددۆ گرتددوون کە لە فەرهەنددگەکەدا نددین

 .حەمەی مەال کەریم فەرهەنگۆکی پێکەنینی گەدای حەسەن قزڵجیی نووسیوە
 

نداکبیرێکی شۆڕشدگێر و زادەیدان وەک سیاسدییەکی روونداکبیر و رووسەرکردەکانی کورد و دۆستانی گەلی کورد حەسەن
زادە لە نووسەری بەناوبانگی فەڕەنسی کدریس کدۆچێرا دەڵدێ؛ حەسدەن. رێبەرێکی وردبین و بەئەزموون وەسف کردوە

سددەختترین دەورانددی ژیددان و خەبدداتی حیزبەکەیدددا سددەرکردایەتیی ئەو حیددزبەی گددرتە دەسدد  و ئەگەر ژیریددی ئەو 
حمان حاجی مارف  وڕه ، دوكتۆر ئه زادهن سه تیی حه سایه كه  ت به باره هس. نەبووایە پەڕینەوە لەو دەورانە زەحمەت بوو

وازوعی  بددانی و تدده ڕاسددتی كاتێددك مێ ره به»: ڵددێ د ده ممدده سددعوود م ه و مه  زادهن سدده ندددیی حه پێوه  بدده  وێددڕای ئامدداژه
: ر  زهدده ماڵ مه دوكتددۆر كدده« . یدده وره مرۆڤێكددی گدده  نددده و چه ئدده  وێ كدده كدده رده بینددی بددۆت ده ده  زادهن سدده بدددوڵاڵی حه عه
ك بدۆال  وه.  كجار دڵسدۆزه رخۆو كوردێكی یده سه پیاوێكی زۆر له. ناسم ئه  وه مێكه ده  له  زادهن سه بدوڵاڵ حه مامۆستا عه»

نایی ، رۆشدد«ری وروبدده ركووك و ده كدده»ال ،  كدده ، كتێبه بوونایدده ن پددوور نه سدده دی حه ممدده و و م ه ر ئدده گدده ئه  وه گێڕایتدده
ر پرسدێك  رشتێك، هه هه  و كتێبه، ر ئه ك هه ، نه وه ره بووبێ بینێرال بۆ سه ر شتێكم هه هه  وه وانه هۆی ئه  به. دی ئه نه

ڵاڵ  بددو رێگدای مامۆسدتا عه  اڵمێدك بدووبێ، لده وه  رانی كدورد پێویسدتیان بده هبده ره  وه ره سه  یان له  وه ره بینێرال بۆ سه
تیی  سددایه ی كه باره س لدده شددێركۆ بێكدده« .المان لدده  یدده زۆر زۆر رێددزی هه  وه رئدده به له. مووی ، هدده بددووه  وه زادهن سدده حه

ر  هده  لده  هێز و رووناكده كی بده تییه سدایه كه  زادهن سه ی حه بدوڵاڵ عه»: ڵێ دا دهبی ده بواری ئه تی له تایبه  ناوبراو به
ی بۆخدددۆی  زادهن سددده حه  بددددوڵاڵ ی سیاسدددی عه له سددده ر مه گددده ئه. دابی ده تی و ئددده اڵیددده ی سیاسدددی و كۆمه كددده سدددێ بواره

كی  كوردییده.  وه كدرده ب و روونداكبیریی كوردیددا پدڕ ده ده ئده  تری له وره بۆشایی گه  بوو كه ده  وانه ك له ، یه بردبایه نه
و  كدوو ئده سدانی وه و كه  زادهن سده ی حه اڵبدول عه  ی كه وانه ره  و زمانه ئێستا ئه  وه داخه به  یه، كه جوان و رێكوپێكی هه
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« .مددان بینددی وان ده الی ئدده  بینددین كدده ده  وگۆاڵنددهبددێ گددرێ  و نووسددینه می لدده كدده  و بدده  وه ال بۆتدده كاریان دێنددا كدده بدده
،  یده هزموونێكی قدووڵی ه دا ئدهبدواری سیاسدی  ی لده وه لده  جگه  زادهن  سه ی حه بدوڵاڵ عه»: ڵێ فاش ده وشیروان مسته نه
  یه ڵه وان و بێ هه كی ره نووسێ، كوردییه و پێی ده ئه  ی كه و نووسینه ئه.  مانه كه ته ی میلله وره ها رۆشنبیرێكی گه روه هه

  جێگدای خۆشد اڵییه»: ڵێ شێو ده بدوڵاڵ په عه  وه یه وباره ر له هه. «. دیاره  وه یه كه بیاتی حیزبه ده ئه  ی به نجه و جێپه
كان بۆخدۆی  ژار و هێمنده و قزڵجدی و هده  زادهن سده ی حه و هێز و تواندا  هره موو به توانی ههی ی زگماك نهت سیاسه  كه
  لدده  كدده  زادهن سدده بدددوڵاڵی حه عه. ڕێ پدده دژوارتددرین رۆژگدداری خددۆی دا تێده  مڕۆ زمددانی كددوردی بدده اڵال ئدده رێ، بدده بدده

كادیمای  نددامی ئده می ئێسدتادا ئه رده سده ، له ئێڕاق بدووه  رد لهدا هاوكاری كۆڕی زانیاریی كوی زایینی١٩٠٧كانی  ساڵه
وانیی  كاری ورد و درش  پاسه  و و ڕۆژ به ئێستاش شه  وه یه كه وه ته ڕوانیی رۆژی رزگاریی نه ال چاوه ده و به ئه.  كوردییه
 «.دا پێ ده  زمانی پاراوی كوردی درێژه  خۆی له

 
زادەدا پێدی زادە لە وەستی ئەزموون و کەسدایەتیی سیاسدیی حەسدەنیڕەزا نووریرۆژنامەوانی بەناوبانگی ئێرانی عەل

زادە لە نێددو هەمددوو سددەرکردایەتیی بددزووتنەوەی کددورد لە ئیراندددا دەتددوانێ وایە کە لە سددەردەمی ئێسددتادا حەسددەن
 .نەخشی باوک بگێڕێ

 
 ----------------------------------------------------------

 
 

  تیی زانكۆی كۆیه رۆكایه وتاری سه

 
ی  وه رۆكی زانكۆ بۆ كاروباری زانستی و خوێنددن و توێژینده ری سه ده یاریده شكر ر له یده ڕێز دوكتۆر حه ن به الیه له  كه

 :رموێ كرێ با بته زانستی پێشكێش ده
 
 !ڕێزان به

 ! میوانانی زانكۆی كۆیه
 !كادیمیای كوردی ندامانی ئه ڕێزان ئه به

 !بدۆستان ده ر و ئه نووسه
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 !مامۆستایانی زانكۆ، خوێندكارانی ئازیز
 

خێرهاتنی  بده  تده تایبه  راسدیمه ال مه له  نی زانكۆی كۆیه نجومه ندامانی ئه واوی ئه ناوی ته  زانم به خۆش اڵ ده  هخۆال ب
 . یه ی رێز و ستایشی ئێمه هاتنتان جێگه. ال كتان بكه موو الیه هه
 
 !ڕێزان به

ر  سده رگێڕاندی كدوردی به ر و وه نووسده  رهو گده  كێك لده خری یده ی فه خشینی بڕوانامه ی به درێژه  مڕۆ له ئه  زانكۆی كۆیه
بی  ده ت زمدان و ئده خزمده  لده  سداڵه ٤٧  ی زیداتر لده سده وكه ئه.  یده زادهحسدن  ویش مامۆسدتا عبداللده ئه  ، كه وه كردۆته
سدتی  ده  وه رگێراندی سیاسدی و مێژووییده وه  بده  دا بدوون، كدهرگێڕان بواری وه  كانیشی له مه رهه زۆرترین به.  دایهكوردی
ی خددۆی  پانتددایی رۆشددنبیریی كوردیدددا جێگدده  رگێڕێكددی رۆمددان و چیددرۆك و داسددتان لدده ك وه و پاشددان وه  كددردوهپددێ

ناوبانگترینیان  دیددارترین و بدده  لدده  نگدده ره. بددن كتێددب ده ١٥  كددانی زیدداتر لدده رگێڕدراوه وه  مدده رهه ئیدددی به.  وه كردۆتدده
جدار چداپ  ١٢  سین كده زیز نه ی عه«پیاوی  گێله».  جار چاپ بووه ٤  هی عبدالرحمن قاسملو ك«كوردستان و كورد»

ی رۆماننووسی ناوداری كدوردی « دۆك مه حه»نێو رۆشنبیری كوردیدا رۆمانی   ناوبانگتر له مووشیان به هه  ، له وه بۆته
بی   ده قددی دیددی ئدده یددان ده ڵ ده گدده ، له وه تدده ندددین جددار چدداپ كراونه ی چه كدده رگه به ٣  ، كدده مالدده شددار كه بدداكوور یه

 .رگێڕانی كورد بناسرێ دیارترین وه  كێك له ك یه وه  وای كردوه  اڵت و رۆژئاوا كه رانی رۆژهه نووسه
 
 !ڕێزان به
 
  نێتده یه شدێ بمدان گه ده  كده  یده و رێگایه ئێسدتادا ئده  له. تاندا نێوان میلله  ، له ندییه رگێڕان ئامرازێكی گرنگی پێوه وه

وتوودا چدی  دنیدای پێشدكه  لده  ین كده بگده  وه تدوانین لده ده  وه رگێڕانده ی وه ڕێگده له  وتوو، چونكه ی انی پێشكهئاستی ج
س نداتوانی  دا كه ئێستای ئێمه  له. ڕۆن دا دهكوێ  چ ئاستێك دان و به  وێ له رو زانستی ئه كولتوور، هونه. رێ گوزه ده

نداكرێ   ك كده یده كایه  ئیددی بۆتده. رووی كارپێكردنی كولتووریدا  تی له هتایب  به. رگێڕان بكات رۆڵی وه  نكووڵی له
رگێددڕان كلیلێكددی  وه. ی خۆماندددا وه ره ر ده سدده به  یدده وه چوون و كرانه كی پێشدد ه پێداویسددتییه  چونكدده. ین پشددتگوێی بخدده
كانی  كادیمییه زگا ئه ك زانكۆ و ده كانی تری وه عریتییه ڵگا مه پاڵ كۆمه له  عریتییه ڵگای مه كردنی كۆمهگرنگی دروست

  كه  زانراوه  وه ئه  وه مێكه ده. داربڕین خۆده  جۆری له و فره  وه بیركردنه  شنی له چه رگای فره ی ده وه ی كردنه میانه  له. تر
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  كولتوورییددده  گۆڕانددده  بددده  ستیشددده یوه ڵكوو په بددده.  وه زووی تاكددده ز و ئددداره حددده  بددده  سددد  نیددده یوه نیا په رگێدددڕان تددده وه
ال  ی زیداتری ئده وه پێنداو كرانده  لده. كان مرۆییده  ڵده نبوونی كۆمه مه یشتن و هاوزه بۆ لێكتێگه  كان، ئامرازێكه جی انییه

ش  ی هاوبدده میندده رگێددڕان زه وه  وه لێددره. ی ژیانیددان وه تی و ئدده اڵیدده ندددكردنی بددوونی كۆمه مه وڵه و ده  مرۆییاندده  ڵدده كۆمه
یاندددن و  خۆپێگه  كان لدده تییدده ها مرۆڤایه واوی بدده تدده  سددتن بدده پشتبه  تیی كولتددووری بدده وامدده رده خسددێنێ و بدده ڕه ده

دا زۆر  كانی ئێمده كادیمییده زگا ئه ده دا و لده ڵگای ئێمه كۆمه  رگێڕ له وری وه كات ده وا ده  شه مه ر ئه هه. داخۆدروستكردن
 .گرنگ بێ

 
رووی   بی لده ده قدی ئده نددیی ده تمه ر تایبه بده له.  بییده ده رگێڕانی ئه رگێڕان وه مترین جۆری وه ئاسته  كه  خۆ زانراویشه
  لده. بێ  رانه كی داهێنه بێ خودان توانایه گێڕێ، ده رده دا وه و بواره ی له سه و كه ئه  بۆیه.  نتازیاوه یاڵ و فه زمان و خه

رناگێڕێ ناچدار بدێ  ك وه یه وه توێژینه  و لێره ئه. ق بگات هكانی د و مانا دیار و نادیاره  وێنه  دیبێك بێ له دا ئهناخی
ر  بدده بی خددۆی له ده قددی ئدده ده. ی بكددات كدده سددترۆكتۆری زمانه  ر زمددانی خددۆی و پددارێزی لدده سدده  ی بخاتدده وشدده  بدده  وشدده

سددتارترین جددۆری  ی ههب ده رگێڕانددی ئدده وه  ر بۆیدده هدده. نددادات  مدده به  كانی رێگدده وانبێژییدده ره  زه گدده كانی و ره وێناكارییدده
 . رگێڕانه وه
 

ق پدڕ  و ده ئده.  كاری خدۆی كدردوه  رانه دا داهێنه رگێڕانه وه  ال جۆره له  ، كه یه ی ئێمه رگێڕانه وه  و له  زادهی حسن عبدالله
  تنێتدی لدهرگر بیات و چێژوه ده ئده  تی لده یشدتنی قووڵیده ی تێگه وه نگدانده ش ره مده ئه  كدات كده زی سدتاتیكی ده گه ره  له

دا جددێ نێددو زمددانی كددوردی كان لدده قدده تی ده توانیویدده  وانددهلێ اتو  بۆیدده. سددتی رده قددی به یشددتنی ده و تێگه  وه خوێندندده
ی لێدی  و زمانده ش بده ندده وه زۆره و ئه  ندده وه ر زمانی خۆی ئه سه هێزی به. ق بشێوێنێ ی كرۆكیی ده وه ێ ئه، ب وه بكاته

ی  كده رگێڕه وه. كدوردێنێبدی  ماندای وشده  ڵكوو بده گێڕێ، بده رنه نیا وه ته  ق به ده  ی پێ داوه ه، رێگ گێڕێ ئاشنایه رده وه
ی  وه كان و رێكخسدتنه وه ی گێڕانده رانده ی داهێنه وه ی داڕشدتنه میانده  لده. كدات دا دهق ڵ ده گه ری له ده ره سه  ئازادانه  ئێمه

 .ی دی كه نێو زمانه جێبوون له ك نیشته نه  وه كانه واژه سته ی ده كوردییانه
 

ی  ال كدداره و بدده ئدده.  یدده بییه ده ئه  رگێڕاندده ال وه ئدده  كدده  ڵبژاردوه رگێڕانددی هدده قورسددترین جددۆری وه  زادهی حسددن عبداللدده
رێكی بددێ  داهێندده  وه و لێددره ئدده. نێددو زمددانی كددوردی  وه كان بگوازێتدده ره ی نووسدده ی یاندده وه ڕاندده ریتی گه تی ندده توانیویدده

  قده رگدری ده وه  بێ كده مان هده سدته و هه مان ئده دا ههكانی ی كاره وه كاتی خوێندنه  له  وای كردوه  زایانه شاره.  وتایهها
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كانی مامۆستا  ر شاكاره به له  وه لێره. ن توانن بیكه كان ده ره داهێنه  رگێڕه نیا وه ته  كارێكه  مه ئه.  یبووه هه  كه تییه ڕه بنه
ر پارێزگداریكردنی  بده بیاتی كدوردی، له ده ندكردنی زمان و ئده مه وڵه و بۆ ده ر رۆڵی بااڵی ئه به ێڕان، لهرگ بواری وه له
می  رهده و به  ال ماندووبوونده ركی خدۆی زاندی رێدز لده ئده  بده  كانی، زانكۆی كۆیه ندییه تمه نێتیی زمان و تایبه سه ره  له
و  ٢٧١٩ - ٢ - ٢٥وتی  رێكده  لده ٩٣٢ - ٣ - ٣  رمدانی زانكدۆیی ژمدارهپێدی ف  ی كدورد بگدرێ و بده ره نووسه  ڵه و كه ئه

ی  نی زانكدۆ بڕوانامده نجومده ی زانسدتی بدۆ پێشدنیاری ئه وه تی خوێنددنی بدااڵ و توێژینده زاره ندی وه سه په  پاڵپش  به
 .خشێ ببه  رگێڕان پێ بواری وه  خری له دوكتۆرای فه

 

 زۆر سوپاس
 

  و داوا لده  كده خشدینی بڕوانامه بدۆ به  لده  كه ر شدانۆیه سده  رموێ بێتده ین بتده كه ده  زادهن سه ئێستا داوا له مامۆستا حه
 .و پێشكێشی بكات  وه بخوێنێته  كه رۆكی زانكۆی كۆیه بڕوانامه ین؛ سه كه حموود ده لی مه ڕێز دوكتۆر وه به
 

 :حموود لی مه دوكتۆر وه

 
 ردگار روه ناوی په  به»

 خری رای فهی دوكتۆ بڕوانامه
 

تدی خوێنددنی  زاره ندیی وه زامه دوای ره ٢٧١٦ - ١١ - ٢٦وتی  رێكه  له ٤  نی زانكۆ، ژماره نجومه دانیشتنی ئه  به  ئاماژه
حسدن م مددود    ڕێز عبداللده بده  خری بده ی دوكتدۆرای فده خشدینی بڕوانامده به  ی زانسدتی بڕیدار درا بده وه بدااڵو توێژینده

 «.دا  ال بواره كانی له پێز و ناوازه به  پای كاره  رگێڕان له بواری وه  له  زادهحسن  ی للهمامۆستا عبدا  ناسراو به
 

------------------------------- -
 
راندددی دێمدددوكرات  نووسدددێكی براده رۆژنامه  زموون كددده كتێبدددی ئددده  تێكی لددده بابددده[ مامۆسدددتا: ]شدددتی عوسدددمان ده. د

دا «بات زموونی خده ئده»نداوی   یی بده ڕه الپده ٠٧٧كتێبێكدی   لده  امۆسدتا كدردوهڵ م گده وتنێكی دوورودرێدژی له چاوپێكه
ر زمدانی  سده سدیمینارێك له  مامۆسدتا حدازر بدووه  شدوێنێك كده  كا لده كادیمیای كوردی ده ئه  ، باس له وه ته جواب دراوه



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

15 
 

منیشیان  كادیمیای كوردی ئه كردبوو ئهلوتتیان : ڵێ ، ده وانه ستانداردكردنی زمانی كوردی و ئه  ی به له سه كوردی و مه
ما پێشدی  یان بدۆال داندابوو ئیننده ك قسده شدیان بدۆال داندابوو، و نده ر بانگیان كردبووال، قسه ك هه بانگ كردبوو و نه

دكتدۆر و   مامۆسدتاش بدووه  وه ئده. بووال من تێدا دوكتۆر نده س ئه موویان دكتۆر بوون به سێكیان دانابووال، هه موو كه هه
 .خۆشی  خێر و به  ڵال به ئیشه  ش پڕ بۆوه وه ئه
 

می  رده سده له  وه ر ئده ك هده ، نده وه كده زووه  له  ی مامۆستای زانیوه كه مه ڵه دری قه كادیمیای كوردی قه ڕاستی ئه ئێستا به
وونداكبیری ر  اڵت لده می رۆژهده ڵده ڵێك قه كۆمده. غددا بدوو به  گایدان لده فتاكانددا باره حه  لده« كۆڕی زانیاریی كورد»

ژاری  ریمی حوسددامی و هدده و كدده  زادهكێكیان مامۆسددتا حسددن یدده  بوو، كدده رۆڵێكددی زۆر گرنگیددان هدده  وكاتدده كددوردی ئه
ب و  ده بدواری ئده  ی لده وانده نی قزڵجدی و بڵێدین ئه سده ، حه مده و ده كانی ئده گۆڤار و رۆژنامده  ی له وانه موكریانی و ئه
ی  زار و زمانه و شێوه ئه  وكات كه یدا ببوو ئه ت په قووه  ئیێكی زۆر به ، ره وره ۆر گهجوهێكی ز وه عنی ته رووناكبیری یه

یددا بدوو  ت په قووه  ئێكی زۆر به ره. باشوور  ردی كوردی له زمانی ستانده  بكرێته  كه نووسن؛ موكریانییه وان پێی ده ئه
زار و زمدانی  شدێوه  اڵت بكرێته می رۆژهه ڵه قه سته ده  ره ادهو بر نووسن، ئه وان پێی ده ی ئه پاراو و پاكه  و زمانه ئه  كه

ر  بده له. بڕشدتی مامۆسدتا  می بده ڵده ر زوو زانیدان قه ڕین هه ی دوای راپه ی تازه و خوله ن ئه بعه ته. دری كوردی ستاندا
  و بده  بووه ن حدوزووری هده دایمده كدان مامۆسدتا وره موو ده هده  من ئاگاال لێ بی له ی ئه نده وه ی پێشتر ئه وره ده  له  وه ئه
نددامانی كدۆڕی زانیداریی  موو ئه دۆسد  و ئاشدنای هده  ی كده وه لده  دیددار جگده  كدۆڕ و بده  سدیمینار و بده  ردان و به سه

كدۆڕی   ندامی پشدتیوان بدوو، لده خولی پێشووتر مامۆستا ئه  له. «كادیمیای كوردی ئه«  بووه  دوایه  كوردستان بوو كه
لێمدان  -، دانیشدتوه  وا لێدره  ڕێز عبددالتتاب بۆتدانی كده نی بده مده ته  سداڵێكه  كده  وجاره خدولی ئده  له. وردزانیاریی ك

.  ستنیشدان كدراوه كادیمیا ده خریی ئده نددامی فده كدوو ئه وه -  دانیشتوه  دواوه  نیش ، له دانه  وه پێشه  له  زیزیش بوو كه
بواری نووسین   تی له یه زۆره  ته خزمه  مووه و هه پای ئه  ندامی پشتیوان و له ئه  له  رزتره ك به یه خری پله ندامی فه ئه

ن مندیش  بعه ته -یان  ته و مناسبه وانیش ئه ئه.  پێشكێشی كردوه  زادهن سه مامۆستا حه  رگێڕان كه ب و زمان و وه ده و ئه
و  چدی ئده ده  ڕێوه بده  راسدیمه و مه ئده  ڵ زاندی كده هده  مان بده ته و فورسده ئده -كادیمیا  رانی ئده براده  ن؛ لهوا شێكم له به

ر  بده له. ت قیقده حه  بده  یده ی وان ئدی مدانگی یازده كده ی وان و بڕوانامه كده ن بڕیاره بعده یان حازر كردبوو، ته بڕوانامه
رۆكی  نی سددهڕێزان كدداك عبدددالتتاب بۆتددا موویان؛ بدده كه هدده به موناسدده  مناسددبیان زانددی و حددازر بددوون لدده  بدده  وه ئدده
ر كاك  ده ڕێز پرۆفیسۆری یاریده كادیمیای كوردی، به رۆكی ئه جێگری سه  جاتی عبدالله كادیمیای كوردی، دوكتۆر نه ئه
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  رخانكردوو له ندامی كارا و خۆ ته باقی ئه مه ی حه مه ڕێز كاك حه كادیمیای كوردی و به یلی، سكرتێری ئه رێبوار سیوه
 .ن كه ش ده یان پێشكه كه وانیش بڕوانامه و ئێستا ئه  ونهكادیمیای كوردی حازر بو ئه
 

كادیمیا پێشدكێش  نداوی ئده  ك بده یده رموێ  و وته یلی بتده ر كداك رێبدوار سدیوه ده ڕێز پرۆفیسۆری یاریدده تا با به ره سه
 .ین كه س  پێ ده وانیش ده ی ئه خشینی بڕوانامه راسیمی به بكا، دواتر مه

  
----------------------------------------------------- 

 
 

 :یلی ر، كاك رێبوار سیوه ده یدهوتاری پرۆفیسۆری یار

 
   تی كه تایبه  تتان داال، به خزمه  له  لێره  وه كادیمیای كوردییه ناوی ئه  به  زۆر خۆش اڵم كه! تان باش ال كاته ئه

حدوزووری   لده  خر و شدانازییه كده ی فده جێگه  وه ئه. بینم ئه  هیدیش لێره ر و خانمان و دایكانی شه تێكۆشه  پۆلێك له
ی  وه رز، پدێش ئده بده زیز و پایه كی زۆر عه مامۆستایه  ك كه یه ال بۆ بۆنه كادیمیای كوردی بكه تیی ئه رایه اندا نوێنهو ئه
بیعی بددۆ  تدده. كاندددا موو بواره هدده  ریكی تێكۆشددان بددوو لدده و خدده الكددۆاڵن بددووال ئدده  هێشددتا لدده  كددوو مددن كدده سددێكی وه كه
  وه مددانگی یددازده  كددرا لددهشددی پددێ كوو ئاماژه روه هدده.  كددی زۆر جێددی شددانازییه یدده یدده، بۆنه و بۆنه كادیمیای كددوردی ئدده ئدده
نددامی شدانازیی  كدوو ئه رز وه بده مامۆسدتای پایه  تیی خۆیدا بڕیاری دا بدوو كده دانیشتنی تایبه  كادیمیای كوردی له ئه
اڵال  به.  خشراوه ی پێ به جێی شانازییه  و پله نگ ئه كۆی ده  به -توانم بڵێم  ده -نگێكی زۆر  ربگیرێ و ده كادیمیا وه ئه
ی زانكدۆی  رمیش ئاراسدته كی گده سخۆشدییه ده  وه كا لێره ئه  رێته ال نه ماشای ئه كادیمیای كوردی واش ته دا ئه یه ال بۆنه له

حداجی   وه ؛ ئده وه ی زینددوو كدرده یانده«حداجی قدادر»رێتێكی  نده  ین، چونكه كه ده  تیی زانكۆی كۆیه رۆكایه و سه  كۆیه
باتی  خده  كترمان خدۆش بدوێ، رێدز لده كتردا بنێین،یه یه ین، دان به ك بكه یه  فێری كردین ئیعتیراف به  قادر بوو كه

زێ نددا رووانددین و   ی لده«ك شداری یده»ی  بیرۆكده  حداجی قدادر بدوو كده  وه مووشی گرنگتر ئه هه  كتر بگرین و له یه
مدن .  وه ینده بیدر بكه  كوردسدتانیانه  كده  یه ریته و نه ر ئه سه مامۆستاش له  هجێ ێشتین ك رێتێكی بۆ به فێری كردین و نه

ڕێز پرۆفیسدۆر  كادیمیا بده رۆكی ئده سده  و داوا لده  وه خوێنمده كادیمیای كدوردی ده نددامێتیی شدانازیی ئده قی ئه ئێستا ده
 .مامۆستا بكات  ش به پێشكه  كه بڕوانامه  ی كه وه شریف بێنێ بۆ ئه ته  ورده ورده  ال كه كه  عبدالتتاب علی بۆتانی ئه
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  زادهحسن  مامۆستا عبدالله  به« كادیمیای كوردی ئه»تیی شانازیی  ندامه قی ئه ده

 
 ندامێتیی شانازی ئه

 
 ! زادهی حسن رز، عبدالله به ناوبانگ مامۆستای پایه رگێڕی به ر، زمانناس و وه ڕێز تێكۆشه به
 
باتی  رگێڕانددا وێدڕای خده بدواری وه  لده  كانی ئێدوه نایابده  ی خدۆی بدۆ مانددووبوون و كدارهكادیمیای كوردی پێزانیند ئه

و  ر بدده هدده. بددڕێ رده دا دهبددواری زمددانی كددوردی  یی كددورد و تێكۆشددانتان لدده وه تدده پێندداوی دۆزی نه  بێوچانتددان لدده
 - ١١ - ١٤رۆژی   دا لدهمی می خدولی سدێیه چدوارهی ساڵی ٣٧  ی ژماره وه كۆبوونه  كادیمیا له نی ئه نجومه ئه  وه شه یه بۆنه
وامی و  رده هیوامدددان بددده.  وا دیتدددوه ره  ئێدددوه  فی بددده ره نددددامێتیی شددده ی شدددانازی و ئه ندددگ پلددده كدددۆی ده  دا بددده٢٧١٤
 .تی مرۆڤایه  ی كورد و به وه ته نه  تكردن به بۆ خزمه  ندرێژیتانه  مه ته
 

 
 پرۆفیسۆر دوكتۆر عبدالفتاح علی بۆتانی

 كادیمیای كوردی رۆكی ئه سه
 

--------------------------------------------------------- 
 
 ڕاست  ناوه  ی واڵت، له رێ واڵت هه ئه
 ڕاست  ولێر و چیای به شتی هه ده
 كژیی بواران  ن یری كێوان كه سه

 ك نازداران ر وه رزێنن هه له دڵ ده
  ، هێندێ جێ سۆره رده هێندێ جێ زه
  ندێ جێ مۆره ، هه وزه هێندێ جێ سه
 ندێ جێ نووره ر، هههێندێ جێ ئاگ

  ك كێوی تووره پاك و خاوێنیی وه



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

18 
 

 ندێ جێ شینه هێندێ جێ سپی، هه
  خمینه وراز ته ین؟ هه خمین بكه چۆن ته

 رێك  زراوه شتی كوردان دامه هه به
 ندیسێك بیری نایگاتێ هیچ موهه

  شتێكی پانه راجی ده شتی قه ده
  زاالنه ران و چاوغه جێی راوكه

 نگه نگاوڕه ند ره یری بواران  چه سه
  نگه ، پڕ شۆخ و شه ی بووكانه شۆقه

  شماڵه ره  و ماشا هۆبه  چین چین ته
  پڕ كچ و كاڵه  موو هۆبه و هه ئه

 مێنێ رسوڕ ده خۆشناوان سه  بسیه
 مێنێ دڵ جێ ده  وه ر بێیه خۆت گه

 ن كه وێ بار ده هاتی له و میوه ئه
 ن كه زار ده رمه لوبنان و تایف شه

 ینێ بتبینم ی واڵت كه واڵت هه
 رینم ی پشت  وه یاسه هه  س  له ده

 ال م  بۆن كه ت  ماچ و نێو ده روومه
 ال رزی  چاوی خۆال رۆن كه دیتنی به  به
 

-------------------- 
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رموو  تا فهمامۆس. ین تتان دا پێشكێشی بكه خزمه  له  یه رمێ بزانین چی هه خۆی با بفه  زادهمامۆستا حسن  دینه ده  ئێستا نۆره

 : م كه ره كه

 
  زادهحسن  كانی مامۆستا عبدالله قسه

 
 ساڵوتان لێ بێ

 ! رۆكی زانكۆی كۆیه لی سه نابی دوكتۆر وه ڕێز جه به
 !كادیمیای كوردی رۆكی ئه نابی دوكتۆر عبدالتتاب سه ڕێز جه به
 ! نی زانكۆی كۆیه نجومه ندامانی ئه ڕێزان ئه به
 

 !ڕێز بووانی به ئاماده 
 
   ال كه بكه  موو ئێوه هه  قدیرال پێشكێش به بێ سپاس و ته ن ده لكه زمانێكی ئه  ڵێن به كوو ده دا وهموو شتێك پێش هه له
ر  ڵددێم بددۆ هدده ده رزكردنی مددن، ربه بددۆ سدده  شددریتتان هێندداوه ته  وه رێگددای دوور و نزیكدده  و لدده  تتان كێشدداوه حمدده زه
 .د جار سوپاس نگاوێكتان سه هه
 

 وحی  ال له فتاوپێنج ساڵه تی حه به موناسه  ڵ من كردبوو به گه ی له رییه روه و سه كادیمیای كوردی ئه ئه  كه ٢٧١٣ساڵی 
  وه سدتم ئده به مه. بینێ ده  نی پێوه و دا خهنی مه موو ته هه  ك من له كێكی وه یه  كه  شتێكه  مه رێزلێنانم بداتێ، گوتم ئه

زیدران و  حدوزووری وه  كی كدوردی و بده زگایده دا و دهتێكی كدوردی ری حكوومده سێبه  له كوردستانێكی ئازاد و  له  بوو كه
ونیشدم  من خه كدرا ئده  مڕۆكده ی ئه وه ڵدێم ئده ت ده راحه سده  اڵال به به. من بدرێ  وحی شانازی به پارلمانتارانی كورد له

بی  ده تی زمان و ئه خزمه  له  من كردوومه ئه  كه وازوعێكی تێدا بێ، كارێك ی هیچ ته وه بێ ئه چونكی به. دی ده نه  پێوه
ڵێم  بی بیڵێم، ده ده زمانێكی ئه  وێ به ر بمه گه یان ئه. ر بێ سه ی له وره پاداشێكی ئاوا گه   نیه  نده وه ت ئه دا قهكوردی

واریی خۆمانددا  كدورده  لده  ال پاسداوی بدده  وه بده  نگده نیا ره تده.  وه مه ؛ پڕی ناكه ری من زۆر گوشاده به  ڕۆبی زانكۆی به
 . نێ زۆری بده  كه  یه وه با چاوی له ندێك ده مه وڵه ك بۆ ده چێ دیارییه قیرێك ده فه: می دێنن بۆ زۆری كه: ڵێن ده

 . ڵ من كردوه گه یان له وه كادیمیای كوردی راس  ئه و ئه  زانكۆی كۆیه
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كی  زگایده داموده  دا، لدهاڵتێكی كدوردی سده ری ده سدێبه  نی ئازاد لدهكوردستا  دیسان له  كه  یه وره ی گه كه بۆ من شانازییه
پێش چداوی مدن  لده  كۆیده.  یده ی بۆ من هه ی دیكه كه غزایه مه  ی ئێره وه تی ئه تایبه  خشرێ، به به ال پێ ده وه دا ئهكوری 

  هره ر و به زانس  و هونه  خێكی زۆر به بایه -نیا زانكۆ  ك ته نه -مووی  هه  ر كۆیه ؛ هه یه كی زۆری هه ندییه تمه تایبه
  وێ كده كده رێدك ده  وه یدان جدار ئده ده  سدااڵنه  ی كۆیده كانی دیكده جێیده  و لده  ال زانكۆیده له. دا كاندا ده موو بواره هه  له
زانكدۆی : ن زگای داییمدی هده ده ٣  لێره. رێقدیری لێ بك ، ته یه دا ههر بوارێك هه  ، له یه رچی هه ندێك، هه مه هره به

  ال لده هده  ال كده كده من شدانازی ده ئده. دا و بدواره چداالكن لده  كه  ی كۆیه ید برایم و كتێبخانه اڵتی سه زگای خه ، ده كۆیه
كدرا   كوو ئیشاڕه روه هه.  رج دراوه خه  قی من به رهه ده  رییه روه و سه جار ئه ٣كادیمیای كوری  ئه  ال له جار، هه ٣  كۆیه

خشددینی  به  مجاریش بدده وحی رێزلێنددان و ئدده خشددینی لدده به  تیی پشددتیوان، جارێددك بدده ندامدده ینی ئهخشدد جارێددك بددۆ به
،  ی كۆیدده كتێبخاندده  ید بددرایم، جارێددك لدده اڵتی سدده جددار؛ جارێددك خدده ٣  كۆیدده  لدده(. ف ره شدده)تیی شددانازی  ندامدده ئه
 .زانكۆ  ش له مجاره ئه
 
شتی  رێز دوكتۆر عوسمان ده به  كوو لێره روه ؛ هه شی تێدایه كی دیكه انازییهمن درا ش  به  زانكۆی كۆیه  مڕۆ له ی ئه وه ئه

فا  ددین مسدته ر و دوكتۆر عیدززه زهه ماڵ مه دوكتۆر كه: پیاوی تاریخی كورد ره و گه ٣می  چواره  بمه ده  من باسی كرد، ئه
 . ال زانكۆیه و پشتیوانی ئه  و زانكۆیه ری ئه زرێنه ر و شۆرشگێڕ و دامه روه ری زانتسپه الڵ رێبه مر ماال جه و نه

 
 زمانی   شێكی له به  ال كه بكه  من پێم خۆش بوو هێندێك قسه  به  دا دراوهرگێڕان بواری وه  له  یه و بڕوانامه چونكی ئه

ر  گده ئه  كدهال  كده نیا شدتێكی لدێ زیداد ده ته. رگێڕان تی وه مییه هه ئه: وتاری زانكۆدا هاتبوو  ر له یده ڕێز دوكتۆر حه به
ڵدێن  ی پێیدان ده وانه ئه. رزدارن رگێڕان قه وه  رانیش به رزدارن، نووسه رانن، پێیان قه رماوخۆری نووسه كان به رگێڕه وه

رێكی  نووسده  رجیمان بوونده رگێدڕان یدان موتده تی وه حمده ی زه سدایه  بوونێ،  لده خێرا بابیدان نده  ری جی انی به نووسه
  ناسدرێ لده دا ده موو دنیایده هده  لده  ئێسدتا كده. بدوو ر ئینگلیسدی ده ری ئینگلیسدی هده كدی نووسده نا كابرایه جی انی، ده

 . رگێڕاوه یان وه كه و كاره  تیان كێشاوه حمه زه  كه  یه وه سانه و كه ری ئه ی سه سایه
 

   به  ی پێ كرا، ئێمه جۆرێك ئیشاره هبێ ب ده  پێم وایه  ین كه بێ زیاد كه ده   پێم وایه  وه  یه وباره ر له ش هه شتێكی دیكه
مان  كده زمانه  بده  وره تێكی گده ینی كاتددا خزمده عده  ال لده گدرین، هده رده تان وه نگی میللده رهده ال فكدر و فه رگێڕان هده وه
 ،  كه ؛ جێیه یه رگێڕان بانكی وشه توانین بڵێین وه ده. گرین ین، رایده كه دیكۆمێن  ده  مان به كه زمانه. ین كه ده
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 .پارێزرێ ی كوردیی تێدا ده وشه  كه   كه یه تخانه مانه ئه
 
رگێدڕ  وه  بووال بده  من كه ئه. ال بكه  ك دوو قسه وێ یه م ه ده -ن  ال بده و ئیجازه  وه بێته ر درێژ نه گه ئه -ر خۆمیش  سه له
ر  سده ئێسدتێش كتێبدێكم لهراسدتیدا تدا   كردال، لده ك فێدری نده خوێندد، هدیچ مامۆسدتایه رسدم نه بێك ده كتده هدیچ مه  له
یش  وئه -، دیبان حوزووری ئه  دا و لهحوزووری مامۆستایان  رگێڕ؟ له وه  اڵال چۆن بووال به به.  وه خوێندۆته رگێڕان نه وه
  ی دوورهك دێیه  بوون له رده روه په. یڵێم ده  زموونی خۆمه اڵال ئه ال،  به كه ده  من قسه ئه  بییه ده بێ ئه -دا دیبان ئه  وره گه

. بدی  وره كی ئداوا  گده جێیده  لده  ناخۆشده  وه ئده  كده. من فێدری زمدانی كدوردی بدم ئده  سد  وای كدرد كده ده  شار و دووره
. مدن فێدری زمدانی فارسدی بدم  بوو كده ی هده یده و فایده اڵال ئه به  زمانی خۆت ناخۆشه  بوون لهحرووال یی و مه سته ژێرده

  ی علدوومی دیندی و لده سده دره مه  مدن لده  ی كده وه هۆی ئده  دا بوو بهمان كه دێیه  ی نوێ له سه دره ، مه سه دره بوونی مه نه
  سدتم كدرد كده هه  وه چداوال كرایده  پاشدان كده  لده. بی بدم ره دا بخدوێنم و فێدری زمدانی عدهبی ره ی علدوومی عده سه دره مه
  مده ئه. ال كده ده  قی مدن گدوترا شدانازیی پێدوه رهده ده  وه یده و باره ی لده وه ئده. ر زمانی كدوردی سه  رگێڕمه توانم ش  وه ده
  وتوو بدووال كده ركه دا سدهكانم رگێڕانده وه  دا لدهكانم مده رجه ته  لده  بدۆ مدن كده  كه مدن شداهیدییه  درێ به ده  كه یه هاده شه

زۆر   وه ئده  بڵدێم كده  خۆشده پدێم.  نووسدراوه  و زمانده ر بده ، هده وا نووسدراوه ر ڵك وا بزانێ هده زمانێك بێ خه  كه زمانه
  كده جومله. بكدا  مده رجه كانم بۆ ته لیمه چێ كه نه  كه  وه چی؟ به  ی بكا، به وه توانێ ئه رگێڕێك، ده موو وه بۆ هه  ئاسانه

. ن له سده مه«  وص  الدی كویسدنجا الیدوال رئدیس ایكادیمیدو الكوردیدو». كوردی بیڵێ  ری بگرێ و به و وه  وه بخوێنێته
كادیمیای  رۆكی ئده مڕۆ سده ئده»: ڵدێ كدورد ده.  كوردی نیده  وه ، ئه«كادیمیای كوردی رۆكی ئه مڕۆ سه ئه  كۆیه  شتهی گه»

ر  زۆر جددار هدده. «بددۆ مدداڵێ  وه ڕێمدده گه ده». «گددردالبددر مددی  خاندده به» : ڵددێ فارسددیدا ده  لدده. « كۆیدده  كددوردی هاتدده
. «مداڵێ  وه چمده ده»:ڵدێ  ده. «بدۆ مداڵێ  وه ڕێمه گه ده»: ت ناڵێ قیر قه كوردی فه. ن كه كانی خۆمان وا ده رجیمه موته

اڵال كددورد  بدده. كار دێنددێ بدده« برگشددتن»ردووكی  ، بددۆ هدده«رفددتم و برگشددتم»، «میددرال و برمیگددردال»ڵددێ  فارسددی ده
عبیری  دا دوو تدهكوردی  له  یه وه ڕانه و گه یانی ئه. « وه ڕۆمه هاتم و ده»، « وه چووال و هاتمه»: ڵێ ده  ی وایه كه زمانه
 .كا ی ده كه چۆن قسه  كه با بزانین كورده.  عبیری نیه ك ته ، یه یه هه
 

   پێم وایه  وه بییه ره زمانی عه  زمانی فارسی یان له  ن له كه ده  مه رجه ته  ی كه وانه س له ، زۆر كه كه  شتێكی دیكه
  وه زمانێكی دیكه  وێ له ی ه ی ده سه و كه ئه. كا گ ده نگ كۆمه رهه ڵێ فه به. نگ ناكرێ رهه فه  به  مه رجه بێ بزانن ته ده

روا ئدی  كانی زمانی خدۆی بدێ هده زای ئیدیۆمه بێ شاره ی خۆی ده كه زمانه  ر زمانی خۆی و بیكاته سه  رگێڕێته ت وه بابه
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نگی  رهده ماشدای فه ن ته له سده مه. بدێ یددا ده ی لدێ په ره مه یروسده ندا شدتی سه ده. گێدڕێ رده وه  وه لێیده  ش كده و زمانه ئه
ماغد   ، ده« دماغد  چاقده؟»ڵدێن  كتر ده یده  كان به و، فارسه ڵه یانی قه« چاق»یانی لووت ، « ماغ د«  فارسی بكه

اڵال  ڵدێ بده ڕێی وات پدێ ده تدا بگه لۆغه  له  كه حاڵێكدا رسته  له. «!؟ یه وره لووت  گه»:  كاته بۆال ده  كه ؟ كورده چاقه
نگ كدافی  رهده گدوتم فه   بۆیده.  یده رقی هه فده   یده ندازه و ئه به. «؟ ، حاڵ  باشه یت  سازه كه»یانی «  قهدماغ  چا»
 . نیه
 

  تالیبی عیلمیدی پدێ بكرێتده مده  كده  ی نیه وه ڵێن كوردی توانای ئه بیسین ده زۆر ده  بڵێم، كه  پێم خۆشه  شتێكی دیكه
  لدده  رگێڕانددی رۆمددان زۆر گرانتددره یدریشدددا هدداتبوو، وه كانی دوكتددۆر حه هرمایشدد فه  لدده  كدده  من پددێم وایدده ئدده. كددوردی

  ئێمده. یدا بكدا ی په وه بێ ئه رگێڕ ده وه  یه ی هه وه بیدا ئه ده شتی ئه  ، لهرۆماندا  شتێكی عیلمی؛ چونكی له رگێڕانی وه
زمدانی   كده  ی نیه وه له  كه نوقسانه. ایبنێینتوانین د ئێستا ده  ی نیمانه وه اڵال بۆ شتی عیلمی ئه به. ناتوانین دایبنێین
-ن كی خداوه زگایده ، ده خواردوه ی نده وه مشدوورمان لده  تا ئێسدتێ ئێمده هه  كه  دایه وه له  كه ، نوقسانه كوردی توانای نیه

حاڵدددا ینی  عدده  و لدده  وه كان شددتێك دابنددێ، بدداڵوی بكاتدده عیلمییدده  موو ئیسددتیالحه بددۆ هدده  بێ كدده تمان هدده اڵحیه سدده
. رێ كار بده بده  یه لیمه و كه یری ئه غه  عنایانه و مه كرێ بۆ ئه بووڵ نه س لێی قه هیچ كه  اڵتیش پشتی بگرێ كه سه ده
 .بێ بكرێ زۆرزۆر ئاسانتر ده  وه ر ئه گه ئه
 

 لوتف و   مووه و هه ئهمن شیاوی  واندنم ئه ردانه موو سوپاس و سه ڵ هه گه ڵێم ده ده  دووباره  كه  یه وه ر ئه ئاخر شتم هه
ال بدۆ  كادیمیای كدوردی، هده ال بۆ ئه ، هه ال بۆ زانكۆی كۆیه وتن هه واال و پێشكه عومری درێژ و ده. بووال نه  ته مه رحه مه
 .ب و زانس  ده زایانی بواری ئه موو شاره هه
 

 .ال كه سوپاستان ده
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ی مامۆستا  ساڵه ٥٧باتی  ن و هاوڕێی خه مه ، هاوڕێی ته«یموكراتپیری حیزبی د»ن  الیه ك له یه ئێستاش وته

 !. ڵێن پیره تا نه« كاك»ڵێین  لیلی گادانی، ده ڕێز كاك جه به  زادهحسن
 

 لیل گادانی كانی كاك جه قسه

 
و   ۆیدهرمتر بدۆ زانكدۆی ك ویسدتان و سوپاسدێكی زۆر گده گدوڕی ئێدوه ئدازیزان و خۆشه رال و خێرهاتنی زۆر گه ڵ به گه ده
كی ئداوا  درزانییده قه  ركێكی ئاوا گرنگ و بده ئه  به  كه  ریی زانكۆی كۆیه به ڕێوه نی به نجومه لی و ئه نابی دوكتور وه جه
 .ال كه دڵ سپاسیان ده ستاون، پڕبه جێ هه  به
 

  مدن ئیشداڕه  ك نوكتده یده  بده.  بی كدورد كدردوه ده ت و ئه شی دنیای سیاسه ی پێشكه وره زۆر گه كجار  مامۆستا دیاریی یه
سد  بدۆ  دا دهیی ڕی ئاسدووده وپده كی ئداراال، ده جێگایده  ت لده یاڵی راحده خه  رانی عادی به رجمین و نووسه ال؛ موته كه ده
  دا لدهخد  زۆر وه  زۆر جدار لده  كده  دایهی وه ڕێز ده كانی مامۆستای به رگێڕانه گرنگیی وه. نووسن ن و ش  ده به ال ده ڵه قه
ر  سده كانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی به كان و سارووخه ی تۆپه هێڵه ره  كه  بووه  رجومه ریكی كاری ته دا خهرجێك لومه هه
نجاال  ئده  گرنگانده  و كاره ئیمكاناتی كافی و وافی ئه  رجێكی عادی و به لومه هه له   كه  بووه ال وا هه كه.  بووه  وه ریه سه

و   گدڕه  یاران و نده فڕی تده فڕه  نه  ال كه كه ڕێز ده قدیری مامۆستای به ته  وه وباره من له ئه  بۆیه.  نجامی داوه ئه  بدا كه
  ورانده گه  و دیارییده كردنی ئهپێشكێش  و له گرنگه   و كاره یتوانی مامۆستا له كان هیچ كات نه ی تۆپ و سارووخه فڕكه

  وقولعاده كددارێكی فدده  بدده  وه مددن ئدده.  وه وێنێته ات و بیسددرهمان ماندددوو بكدد كدده وه ته تی نه ب و سیاسدده ده گددای ئدده بددۆ باره
سدتی و  مده ڕی كه وپده ك مامۆسدتا ده وه  بێ كده رجمێك هه دیب و موته متر ئه كه  نگه دنیادا ره  له  زانم و من پێم وایه ده
ی  ملده تی و هێرش و حه یقه و زهتی و فشار  حه ڕی ناڕه وپه ڕی ترس و ده وپه و ده  وه باری ماددیه  دا لهال ئیمكاناتی كه

ئیختیدار   نێ و لده یده چاپیان بگه  ك به یه ر شێوه هه  دا بهكاتی خۆشی  نجاال بدا و له ئه  و كارانه دوژمناندا بتوانێ ئه
 .ی نێ كه ته میلله

 
« وردسددتانپیرێكددی حیزبددی دێمددوكراتی ك»ك  رمووتان وه كوو فدده روه ی خددۆال هدده نۆبدده  بدده  من جددارێكی دیكدده ئدده  بۆیدده
  ال كده كده ده  وه بییده ده باری تێكۆشدانی ئه تی لده تایبه  باری تێكۆشانی سیاسی و به له  ته حمه زه  مووه و هه قدیری ئه ته
  ش كده وسییانه و ته ڵال ئه وارال ئینشائه ئومێده. وه مێنێته ده  تایه تا هه مان هه كه وه ته كانی بۆ نه كان و دیارییه اڵته خه
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ر  گده ئه  یبده زانین عه نده  یب نیده ن، پرسدین عده تی بكده عایه ره  یه وه تكاال ئه  وه رگێڕانه ی وه باره رموونی له مامۆستا فه
و ئیسدتیالحات و  زایی زیداتری لده شداره  رێدك بپرسدێ كده براده  ڕێز با له رجیمێكی به ف ووال بوو بۆ موته ك نامه یه وشه
 .ی لێ بكا ڵك پتر بتوانێ ئیستیتاده غدتر و خه ی پوختتر و نه كه تا شته  یه دا هه تانه و لۆغه  و وشه له
 

مێ و  ده جیاتی گوڵ دڵی ده  له  خرییه و دوكتۆرا فه رگرتنی ئه مامۆستا بۆ وه  له  ڵ پیرۆزبایی دووباره گه من ده ئه  بۆیه
  رچاوه سدده  كردن لدده ئیسددتیتاده رگددرتن و بات و بددۆ وه دانددی خدده نای بددم، بددۆ درێژه پدده  ال لدده تا هدده ال هدده ده ولیش ده قدده
ك  وه  وه كدده یه  مالنددین و بدده  سدد  لدده ین ده تا هدده ڵال هدده ین و ئینشددائه رناده ك بدده یدده سدد  له ت ده قدده. كانی بییدده ده ئه

 .بم تی دا ده خدمه  بی و هاوكارێكی سیاسی له ده شاگردێكی ئه
 

 .ق بن فه وتوو و مووه ركه سه
 

 : حسن زاده  مامۆستا عبدالله

 
  كادیمیاش و بده ئده  پێم خۆش بوو بده.  مه مم كه رهه به  وه داخه به  كرێ كه ڵ ده گه ال له ییه وره و گه ختێكد ئه وه من له ئه

ئیختیداری   مداومن لده  ی كده و توانایانه من بتوانم ئه ئه  جالێك بخوڵقێنن كه ال مه كه ال، داوایان لێده رز كه زانكۆش عه
  وه شده با لێره. كرێ من چیم پێده ئه  بێ دانیشین بڵێم كه ده  ڵێم، ده  نده وه ر ئه هه  لێره. ن بنێمبی كوردیا ده زمان و ئه

 . خشانه ال خۆبه ت بكه وێ خزمه مه ده. زرێنن ك داال مه نه. ال من داوای كار ناكه ئه: بڵێم
 

------------------------------------------------------ 
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 :شتی دوكتۆر عوسمان ده

 
 :ڵێ ونیی شاعیر ده یه، عه هه  شریتی لێره تهرهادیش  شتێكی خۆشیش، كاك فه

 
  كوێیه  له  سڵی گواڵن بولبولی دێوانه هات فه

  كوێیه  له  روانه دی عاشقی په و رۆیی ئه شه
  دی تۆیه ی قه وێنه  كه  وه ر ال سه به  ده ال مه فره ته
   كوێیه  له  یی جانانه نجه ن و له مه رو و سه سه
 ری دوو زولتی سیاه  مبه وای عه هه  ستم به مه

  كوێیه له  ی انه ن و سومبوڵ و ره مه بۆیی سه
 
ڵ دیداری و  گده ی پیرۆزباییان بدۆ نداردووین له ند برووسكه بوو چه  ڕێزانی ئاماده به. مان كه راسیمه كۆتایی مه  ینه گه ده
كان بانگیدان  گوڵده  پكده بدۆ چه.  وه خوێنمده كانیدان ده س ناوه بده  وه كان ناخوێنمده فسدیله كان ته گدوڵ، برووسدكه  پكه چه
 . ڵ مامۆستا بگرن گه له  ال وێنه ن و هه یان پێشكێش بكه كه گوڵه  پكه ال چه بێن و هه  ریزه  ال به كه ده
 
 : ی پیرۆزباییان ناردوه ی پرووسكه وانه ئه

 
 ، یه شریتی لێره ری ته یده ڕێز كاك تاریا حه به  قامی كۆیه ڕێز قائیم مه به

 ر، وهه ختیار جه ڕێز به به  كۆی كۆیه ن مهای گۆڕ وه بزووتنه
 ، یه شریتی لێره ال بۆتانی ته مه ندی گشتی، مامۆستا كاكه ڵبه رانی كورد مه تیی نووسه كیه یه
 .یمانگا ڕێز مامۆستا هێمن قاسم راگری په ولێر به كنیكیی هه یمانگای ته په

 .یان ئاوا بیین، ماڵ كه ، سپاسیان ده وه كان ناخوێنمه برووسكه
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 چەند دیدو بۆچوون

 
 

 
 

  ە -دکتۆراکەى عەبدوڵاڵ حەسەن زادە، بۆ کوردى ڕۆژهەاڵتیش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (بازگر)ئەنوەر حسێن 

 
 نداوێکى ئەوروپییەکدان، لە هەنددێک و فارسدەکان بەشدێکى و کوردسدتان گەلدى زۆرینەى بۆ زادە، حەسەن عەبدوڵاڵ
 .خۆشناوە و ناسراو ئاشنا،

 
 جداریش چەنددین و هەیە تێکۆشدانى و خەبدات کوردستاندا دیموکراتى حزبی ریزى لە ساڵە پەنجا ئەو ،هەرچەندە

 چێشدتووە، حدزبەکەى و کورد بۆ ڕۆژگارى زۆرى سوێرى و تاڵ و بوە کاندید حزب سکرتێرى و سیاسی دەفتەرى وەکو
 ڕزگدارى کدردن تیدرۆر هەوڵدى لە کە جارەشدەوە چەندد بەو نییە، پەشیمان لەوانە زەررییەک دەڵێ خۆى وەکو بەاڵال
 مدن ىرتیدرۆ بۆ هاتبوو کەسێک قاسملۆ، بوونى شەهید دواى جارێک بوە، نەجاتى سوتتە بە" دەڵێ خۆى وەکو بوە،

 ".موهتەدى عەبدوڵاڵ و من تیرۆرى بۆ هاتبوو تر کەسێکى سااڵنەشدا لەو و جەالڵ ماال و
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 نییە بەڵگەال" دەڵێ  هەمیشە یارانیدا، وەستى لە چ انى،نەیار زەمى لە چ ویژدانە، بە زۆر کەسێکى زادە، حەسەن
 رەئدى خداوەنى هەمیشدە ئەوانەدا پداڵ لە بەاڵال ،"بدوە چدۆن کەسدایەتییە ئەال و ڕاسدتە چەندد ڕووداوە ئەال نازانم و

 . خۆیەتى ڕاشکاوانەى
 

 بە بدوو، گەورە ەکىسدەرکردەی" دەڵێ  جەاللدا ماال وەستى لە کوردە، گەلى گەورەکانى سەرکردە لە زۆر دۆستى ئەو
 هەمیشە بەاڵال بوە، دەنگمان دەنگە و ناکۆکى جاران، زۆر ئەگەرچى دۆس ، دەبوویتە لەگەڵیدا دانیشتن سەعات سێ

 ".گرتووال لێ تایبەتى ڕێزى
 
 سدەرکردەى هەرگیدز و بدوە مدن هەڤاڵى و دۆس  نزیکترین ئەو" دەڵێ  قاسملۆدا عەبدولرەحمان.د شەهید وەستى لە
 بدارى لە قاسملۆ" دەڵێ  هەروەها ،"نەبووە تر ئەوانى قاسملۆى من، قاسملۆى" دەڵێ". هەڵناکەوێتەوە کورددا لە وا

 زۆرجدار" دەڵدێ ئەوەش ،"نەبدوو کەمتدر ناسیۆنالیسدتێک هدیچ لە نەتەوەیدیەوە بدارى لە بدوو، ماتریالیس  مادییەوە
 کدۆمەڵە دەبدێ یدان ڕابگەیەنددرێ ، ەکۆمەڵ سەرتاسەرى شەڕى دەبێ  ئەوەى وەکو بووال، قاسملۆ سیاسەتى مخالیتى

 ". بناسێ  شۆڕشگێڕ بە دیموکرات ڕەسمى بە
 
 ".نەبوو فیئوداڵ بەاڵال بوو ناسیۆنالیس  نەبوو، مارکسیس  بەاڵال بوو، چەپ" دەڵێ  م ەمەددا قازى وەستى لە
 

 دۆالر ملیددۆن پێددنج بددۆ نەمێنێدد  کینیددا عەمددرى کددرا، دەسددتگیر پددیالن بە" دەڵێدد  ئددۆجەالن عەبدددوڵاڵ بە سددەبارەت
 ".دەدانێ دۆالرى ملیۆن دە ئۆجەالن داوایکردایە کردۆتەوە، تورکیاى تەسلیمى

 
 پێشددمەرگەى ڕۆژى بە کددرا دواتددریش و 4261سددەرماوەرز، کە ڕۆژى هەڵکردنددى ئددااڵى کوردسددتان بددوە لە  62 ڕۆژى

 . بووە ئەو پێشنیارى کوردستان
 

 6 - 1) 4261ڕێبەندانى  41 لە کورد چەکدارى شۆڕشگێڕى ۆب ناو ببێتە ئەوەى بۆ پێشمەرگە وشەى" دەڵێ ئەوەش
 ". پێشمەرگە نا ناویان مامۆستا حزبەکەى دیموکرات، حزبی ستادى( 4412 -
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 وەرگێڕانیشددی کددارى پاڵیدددا لە بەاڵال تەرخددانکردوە، سیاسددی خەبدداتى بددۆ ژیددانى زۆریددنەى زادە حەسددەن عەبدددوڵاڵ
 زادە، حەسددەن بەبددێ کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددى خەبدداتى" دەڵددێ میددانیەکە هەیە، لەسددەرى بۆچددوون دوو بددۆیە کددردوە،

 زیددداتر لەوەش ،"بدددزوتنەوەیە و ڕەوت ئەو کارێزماکدددانى لە یەکدددێکە چدددونکە دروسدددتدەکرد، گەورەى بۆشددداییەکى
 دیمدددوکرات، لە ە(حدددزب مەبەسددد ) دیمدددوکراتییە هێنددددە زادە، حەسدددەن عەبددددوڵاڵ" دەڵدددێن کدددۆمەڵە هاوڕێیدددانى

 خدۆ" دەڵدێ خۆى وەکو بەاڵال دەزانن، چواریشی و بیس  عەیار ناسیۆنالیستى بە قاسملۆش، لە بگرە و دیموکراتیترە
 ". نییە عەیب بوون ناسیۆنالیس 

 
 ئاشدنابوون ئەوەوە ڕێگداى لە چونکە سیاسەت، نەک بووایە، وەرگێران کارى خەریکى تەن ا بریا" دەڵێن دووهەمیان

 ".پاراو کوردى زمانى بە جی انى، گەورەى ئەدەبیاتى بە
 

 ". بەردەوامە ڕێبازەکە هەردوو لەسەر هێشتاش نییە، پەشیمان هیسکامیان لە کە" ئەوەیە، خۆى بۆچوونى بەاڵال
 

 کە شداکارن دوو ە، - نەسدین عەزیدز نوسدینى لە کە پیاو گێڵە ە، - کەماڵ یەشار نوسینى لە کە حەمەدۆک ڕۆمانى
 .زمان کورد نىخوێنەرا الى کرد خۆشەویستى و ناساند زۆرتر ئەویان

 
 لە کە نەبددوە ڕووداوگەڵ زۆر لەگەڵ بەاڵال دەزانێدد ، قاسددملۆ.د خوێندددکارى بە خددۆى کە زادە، حەسددەن عەبدددوڵاڵ
 دوایددین شۆڕشددگێڕ، ڕێبەرایەتددى - ئێددران کوردسددتانى دیمددوکراتى حزبددی جیددابوونەوەى وەک پێشدد اتووە، حزبەکەیدددا

 هیجددرى مسدتەفا کتێبدى دوایدین کوردسددتان، دیمدوکراتى بدیحز و ئێدران کوردسددتانى دیمدوکراتى حزبدی جیدابوونەوەى
 بزووتنەوەى و دیموکرات حزبی لەسەر خراپى کاریگەرى ڕووداوانە ئەو پێیوایە حدکا، سکرتێرى ى(دابڕان و نسکۆ)

 حزبدددان یەک لە هاوڕێیددانەى لەو زۆر لەگەڵ کە ئاسددوودەیە زۆر ئێسددتاش بەاڵال داندداوە، ڕۆژهەاڵت حەقخددوازانەى
 هێشددتا ئەوەشدددا لەگەڵ( هتددد...مەدەنددى حوسددێن رسددتگار، حەسددەن می ددرپەروەر، بددابەعەلى گددادانى، یدد جەل) وەک

 .یەکبگرنەوە دیموکرات هەردوو تێدەکۆشێ 
 

 حزبدی خەبداتى سداڵ چد  وەک هەیە، ترى کتێبى چەندین ئەدەبیانە، کتێبە ئەو سەرەڕاى زادە، حەسەن عەبدوڵاڵ
 دوایدین دیمدوکرات، حزبدی تێکۆشانى و خەبات ساڵ پەنجا نوسیویانە، ملۆقاس. د لەگەڵ کە کوردستان، دیموکراتى
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 حزبددی کددورد، خەبدداتى سدداڵ حەفتددا ڕووداوەکددانى لە بدداس مێددژووە، حەقیقەتددى) چدداپبووە 6144 سدداڵى لە کتێبددی
 ،دەکدات باسدیان بدڕواوە و یەقین بە ئەو نەیزانیوە، کەس زۆر کە دەکات، شاراوە و گەورە ڕووداوگەلى و دیموکرات

 سددەرچاوەیەکى وەکددو دەکرێدد  ویددژدانەوە بە بەاڵال ،(ئێسددتا تددا م ابددادەوە کۆمددارى و( ک.ژ) کددۆمەڵەى سددەردەمى لە
 .لێوەربگیرێ  سوودى یان بخوێندرێ ، زانکۆکان لە ڕاستگۆیانە و دەقیا مێژوویی

 
 و تددایبەت ۆرز کوردییەکەشددی دەزانێدد ، فارسددی و عەرەبددی زمانەکددانى ئەوەى سددەرەڕاى زادە، حەسددەن عەبدددوڵاڵ

 پشد  لە ڕۆژانە ئێسدتاش ئەو و زمانددا لە پسدپۆرن هێنددە کەسەى دەیان لەو بێ  یەکێک ڕەنگە کە شارەزایانەیە،
 کددارى و وەرگێددڕان نوسددین، خەریکددى هەر کددۆیە، لە دیمددوکرات قەاڵى لەندداو ژوورەکەى لەندداو بسکددۆلەکەى مێددزە

 .سیاسییە
 

 لەگەڵ حددزبەکەى، و خددۆی ڕابددردووى لە باسددکردن و ڕاسددتییەکان وتنددى لە ئددازایە ئەوەیە، مامۆسددتا تددرى خدداڵێکى
 . باشە شتى و نوێگەرى ئارەزووى بەردەواال و هەمیشە و زۆرباشە زاکیرەى ئەوەشدا

 
 هاوڕێیددانى و هەڤدداڵ بەاڵال ،"هەمکددارەیە و هەڵدەسددوڕێنێ  دیمددوکرات حزبددی کە ئەوە، هێشددتا" دەڵددێن نەیارەکددانى

 حزبددی کارێزمدداى بە و دەبددین فێددر لددێ شددتى زۆر وانەکددانى و ئەزمددوون ئددێمە، ىڕێبەراندد لە یەکددێکە ئەو" دەڵددێن
 ".دەزانین دیموکراتى

 
 کددۆنگرەى) حزبەکەشددیدا کددۆنگرەى دوایددین لە ،"تددر هیسددى و دیمددوکرات حزبددی لە ئەندددامم مددن" دەڵێدد  خددۆى بەاڵال
 هێشتا پێیوابوو بوو نیگەران ئەو حزب، سکرتێرى بۆ کرد کاندید خۆى کوڕى زادەى حەسەن ئاسۆ کاتێک دا،(شانزە
 کدردوە، کاندیدد خدۆى کدوڕەکەى بڵدێن نەبدادا دیمدوکرات، حزبدی بۆ بوو تەوازعى لە بێگومان کە کارە، ئەو بۆ زووە
 و تیکۆشدەر پیداوێکى پێیدوایە مامۆسدتا کە مەولودیددا، مسدتەفا پداڵ لە حدزب، سدکرتێرى جێگدرى بدوە دواتر بەاڵال

 .ماندوونەناسە
 

 نە هێندداوە، دیمددوکرات سددەرکەوتنى و حزبددی کددارى لە وازى نە زادە، حەسددەن عەبدددوڵاڵ ەوەیەئ واقیعیددیەت بەاڵال
  لە دەڕۆن یەک شانى بە شان دوالیزمێکن ئەدەب و سیاسەت چونکە هێناوە، ئەدەبی کارى و وەرگێڕان لە وازیشی



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

30 
 

 .زادەدا حەسەن عەبدوڵاڵ ژیانى
 

 و سکرتێر و سەرکردە هەموو لە کە فێربووال، لێ شتى زۆر مامۆستاال، نزیکى هاوڕێى ساڵە بیس  نزیکەى کە خۆشم
 پێموابێد  بەڵکو کردال، خۆش اڵى زۆر هەر نەک ئەو، بۆ فەخرى و شانازى دکتۆراى پێدانى بۆیە نییە، نوسەرێکدا

 .قابیلە گەورەترى شتى
 

 وتدم بدووال، ۆش اڵخ زۆر باسکردال لەگەڵ بابەتەى ئەو کۆیە زانکۆى سەرۆکى - مەحموود وەلى. د کاتێک بۆیە هەر
 و بدداش کددارێکى بە زۆر ئەویددش و قسددەمانکرد بەختیددار مەال هەڤدداڵ لەگەڵ بددۆیە هەر باشددترە، بکرێدد  زووتددر تددا

 .بکرێ  زوو و دوانەکەوێ  کارەکە زووە هەرچى خۆیدا، هەوڵى و زانى شایستەى
 

 ئیتدر ئەوەیە واقیعیدیەت بەاڵال نوسراوە، توازعەوە بە زۆر کە باڵوکرایەوە، مامۆستا سوپاسنامەیەکى لە کە ئەوەش
 .شایەنییەتى و هەیە دکتۆراى و دکتۆرە زادە حەسەن عەبدوڵاڵ

 
 کوردسدتان، ڕۆژهەاڵتدى خەڵکدى گش  و دیموکرات حزبی و مامۆستا لە ڕێزگرتنە دکتۆرایە ئەال بڵێم، ئەوەش دەبێ 

 هیالکەتددى و ڕەنددج کە انیان،تێکۆشدد و خەبددات و ڕۆژهەاڵت کددوردى بەرامددبەر پێددزانینە و ڕێزلێنددان سددادەترین کە
 لە هیدوادارال و کدرد مێژوویدى و گەورە دەستپێشدخەرى کدۆیە زانکدۆى بدۆیە کدورددا، گەلدى پێنداو لە چێشتووە زۆریان
 ئدۆجەالن، عەبددوڵاڵ سدوڵتانى، مسدتەفا فدااد قاسدلمۆ،. د وەک تدرى کەسانى بداتە خەاڵتە ئەو داهاتوودا سااڵنى
 لە هێشدتا یدان بەختکدرد گیانیدان کدورددا گەلدى ئامدانجى و ئارمدان پێنداو ەل کە تدر، خەڵکدانى و دەروێش حەمید
 .ماون ژیاندا

 
 ماڵپەڕی کوردستانی نوێ: سەرچاوە

 
٢٧١٩ - ٤ - ٣ 
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 ...ستی بابم ی ده قۆکه چه

 
   حدکن زاده جیگری سکرتێری گشتی  سه دوکتور ئاسۆی حه

 
 منددداڵیی می رده سدده کانی رییدده وه بیره کدده دا"بددابم شددانازیی" ڕۆمددانی لدده -نسددی  ڕه فه ری نووسدده - پددانیۆڵ مارسددێ 
 شدانازیی بداوکی و بدووه نووسدین و وه خوێندنده فێدری قوتابخانده بسێتده ی وه ئده پێش زۆر که وه گێڕێته ده تی، خۆیه
 نم مده ته. رکدردووه ده ناوبدانگی بدووه، بداش کی راوچییده و نگ تتده ئاشدقه کده وه ئده هۆی بده باوکیشدی. کدردووه  پێوه
 ر سه له بووین، دووپشک و مار هاوماڵی چادرێکدا له ت ماوه ری ڤه ده له ال وده ئه که هاوین وێکی شه بوو سااڵن وت حه

 سوپاسدی تا هده نووسدی بدۆ کم یده نامه نداردبوو، مندی بدۆ قاسدملوو دوکتور که ک دیارییه به ت باره سه بابم پێشنیاری
 لده ال ڵده قه و نگ تتده وه کاتده و لده. بدوو رازی زۆر بدوو دیار وه، خوێندیه و ابمب ستی ده دایه ال که نامه کاتێک. ال بکه
 سیاسدیی کی یه وه بزوتنه ی وه ره سه ره هه رانی رێبه له ال وده ئه ر هه بابم. بوون"ک حه" منیشدا منداڵیی کانی رییه وه بیره
 اڵال بده. بدوو زا شداره كی راوچییده پدانیۆڵ بدابی ک وه ویش ئده ، وه لده جیا(. بوو قاسملوو جێگری) بوو س  ده به  نگ تته
 و بیرتیدژی ڵ گده له هاوشدان یده، هره به و ئده. بدوو ال ڵده قه و سد  ده بوو؛ نده نگ تته و س  ده وی دیاری ره هه ری هونه
 بدده کدده دا  پددێ ی وه ئدده تددانی ره ده ی، کدده وه ته نه ئددازادیی بددۆ بات خدده بدده قددووڵ ئیمددانی و موێندده که کی وانبێژییدده ره

 رێگدای نده رگیز هده و ئده. بگدا مڕۆی ئده ی ناوبانگده و پێگده و جێگده و بده تا هده ڕێ تێپده ژیانددا ی رێسکده دژوارترین
 کده ش وه ئده. سدتا وه زیداتر رۆژ ر هه ی وه وشانه دره و یاندن خۆپێگه له نه و ردا به خۆی لی گه به ت خزمه و تێکۆشان

 ر هده کردیدان بابمددا سداڵیی شدتا هه لده کوردسدتان رێمی هده بدااڵی خوێندنی تی زاره وه و کۆیه زانکۆی یانییه به ال ئه
 کوردسدتان لده که مێکدا رده سه له بوو، دوکتوڕاش به خر فه خشینی به بوو، نه و به خری فه دوکتوڕای خشینی به نیا ته

 زانکدۆ واوکردنی تده کده اواڵتێکدد لده ره؛ سده له جیدددیی پرسدیاری بڕوانامده های بده اڵال بده ها، بده به بووه بڕوانامه
 و وه کراندده ڕاسدد  به. قن لده بۆخۆیددان زانکددۆ کانی یژه پده اڵال بدده تیدایدده، اڵیه کۆمه ی یژه پده ر سدده به ڵسوون هدده ری پێدوه
 چی کده. ڕاندد تێپه ی ساڵه شتا هه من بابی خۆمانه؟ ی ناسنامه و تی نایه سه ره له ئاگای  نده چه ئێمه نبوونی مۆدێر به

 بداتده سد  ده دا کدوردی زمدانی پاراستنی و پاراوی پێناوی له که پێسێ ڵده هه تێی جار زۆر ی که بسووکه کوڕه ئێستاش
 زمدانم عیلمدی اڵال به زانم، ده کوردی من ئه رۆڵه: ڵێ ده جارێ موو هه زاده ن سه حه بدوڵاڵی عه. تریش رزفڕانه به کاری
 دیددداریکردنی پاڵ  لددده. دیتبوو نددده زانکدددۆی چیددده رۆژێدددک ش"کوچددده فرهندددگ" ری نووسددده خدددۆ اڵال بددده. خوێنددددووه نه
 وه، بکاتده ئاشد  وه پێكده ییمان وه ته نه كگرتوویی یه و نێوخۆیی شنیی چه فره که نگی رهه فه و زمانی کی ڕێگایه خشه نه
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 بده وه ره سده لده. یده بواره و ئده کانی سدتێره ئه رکی ئده گرینگتدرین مان كه زمانه کردنی  ستانداردیزه و چنی ڵه هه و بژار
 ی که مه ڵه قه له زیاتر زۆر کوردی زمانی می خه و کردن ک حه باسی. برد کار به کردنم ک حه ناکوردیی ی وشه ناچاری
 موو هده بدۆ. ببدا كاری بده نووسدیندا له دیتووه نه سم که بابم له جگه که دیکه ئامێرێکی یادی وه خاته ده من ئه بابم،

 رۆڵدی کیش قۆیه چه دایکم، له جگه رگرت، وه خریی فه دوکتوڕای بابم مڕۆ ئه وه انهو هۆی به که تانه خزمه و کار و ئه
 هداتنی و گدرت راده خدۆی كانی ستنووسده ده متر کده بدابم وه داخه به. تیژ زۆر داری سک ده بسووکی کی قۆیه چه. بووه هه
 زۆر که  وه ئه ڵ گه له رگێڕاندا، وه له یت تایبه به بابم بیرمه له اڵال به. داماڵی شتێک موو هه له ڕووحی مپیوتێریش که
 یدان وه دیتبایده گونجداوتری کی یه وشده نووسیبا، گونجاوی نه کی یه وشه کاتێک ر هه کرد، ده ی ڵه په و ڵه هه می که به

 یدان وه بکاتده ش ره ال ڵده قه مان هده بده  که گونجاوه نه  واژه سته ده و وشه که بوو نه وه ئه با، کوردیتر پێ سێنتاکسێکی
 کده زه کاغه ر سده له: سدپارد ده نای فده بده و ندد که ڵده هه بدۆ بری قده جارێک بده ر هه ڵکوو به وه، بیسڕێته سپی الکی به
 وه، نووسدییه ده ڵکۆڵراو هده و رووشداو شدوێنی مان هه له ی که گونجاوتره یا دروس  سێنتاکسه و وشه و کۆڵی ده ڵی هه
 نێو  بده رێبدوارێکی ر هده یان که قه ده تایپیستی و ربگرێ وه ت عیبره رسی ده زمانی ی ڵه هه له وێ بی ه ی وه ئه ک روه هه

 سداڵ ندد چه. داوه رووی چ شدوێنه و لده دا مده ده و له داخوا بێ پرسیار بۆی کردبا ری گوزه دا ستنووسه ده و ئه کانی پاژه
 ی وه ره گوڵسنددده لددده کدددوردی ایکادیمی ئددده رێزلێندددانی سدددمی رێوڕه بدددۆ کددده فیلمێکددددا تای ره سددده لددده ئێسدددتا پدددێش

 زمدانی وانی پاسده ، وانیشده پاسه کده رێک رێبده ی ربرده سده: "نووسدرابوو کردبدوو، دروسدتیان ژار هده ی"بۆرینه نبانه هه"
 ".کوردی پاراوی

 
 

 
 

 زانکۆی کۆیە دکتۆراى فەخریی بە مامۆستا عەبدوڵالى حەسەنزادە بەخشى
 

 مامۆستا عبدالکریم شێخانی

 
 زمدانزان و ئەدیدب مامۆسدتاى بە بەخشدى فەخریدی دکتدۆراى کدۆیە زانکدۆى لێنانێدک رێز وەکوو ٢٧١٩ - ٣ - ١٧ ڕۆژى

 چدداوەڕوانى و ڕادەگەیەنددم بەڕێددز مامۆسددتاى بە خددۆال پیرۆزبددایى گەرمتددرین بددۆنەیەوە بەال. حەسددەنزادە عەبدددوڵالى
 کە لەوەى دڵنیداال مدن. بدداتەوە ەندگد کدورد ڕۆشنبیرانى الى بەرفراوانتر بەشێوەیەکى بۆنەیە ئەال کە دەکرد ئەوەال

  بەڕێددز شددێخانیى وەلددی دکتددۆر سددەرۆکایەتیی بە کددۆیەش زانکددۆى و زێتددرە لەوە زۆر شددایانى حەسددەنزادە مامۆسددتا
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 ئەوە بارتەقدداى ،گددرت مامۆسددتا لە ڕێددزى چەنددد کددارەى بەو و هاویشدد  هەنگدداوەى ئەو کە کددرد چدداکى زۆر کددارێکى
 وەکدوو و دەرنەچدووە حکدوومەتی زانکدۆیەکى هدیچ لە بەڕێزە مامۆستا ئەو ستەڕا. کەوت خۆیشى بەر ڕێزە ئەو زیاتر
 زمدانى و قەدەغەیە ئێسدتاش و ئەوسا ئێران لە خوێندن کوردى بە چونکە ،بخوێنێ کوردى بە نەڕەخساوە بۆی ئێمە

 کاریگەرییەى ئەو فارسى زمانى بەاڵال, نەیخوێندووە کوردی بە هەرچەندە ئەو .ئێراندا گەالنى سەر بە زاڵە فارسی
 و دەکەینەوە بیر عەرەبی بە بەاڵال دەنووسین کوردى بە و هەیەتى ئێمە لەسەر عەرەبی زمانى وەک نەبووە لەسەری

 کدۆمەڵگەى زانکدۆى لە كدوردى زمانى مامۆستا. بێ رزگارمان و کەین ڕەها زنجیرەکەى و کۆت لە خۆمان نەمانتوانیوە
 دەموچداو جووتیدارى لە ،کدورد زەحمەتکێشدى و سدتەمدیدە خەڵکدى لە کوردیی پاراوى زمانى و خوێندووە کوردەواری

 فێدر قڵیشداو پدێ و دەسد  و سدواو و شدان بدازووى و دەسد  کرێکاری لە و هەڵقرچاو و سووتاو هەتاو سوورە لەبەر
 و دانسەرمدوو و حەمەدۆک و گێلەپیداو وەرگێڕاندى لە خدۆی کە گەردەیە بدێ و پاک زمانە ئەو زمانەکەى بۆیە ،بووە

 بکا بەوە شانازیی ،بەخشرا حەسەنزادە مامۆستا بە فەخرییەى دکتۆرا بڕوانامەى ئەو دەبێ. دەنوێنێ دیکەدا ەوانىئ
 بە تەندانەت کوردییدان زمدانى دیدکە خەڵکدى هەنددێک ئەگەر. بەخشدراوە بەڕێدزە مامۆسدتا ئەو وەک یەکێکدى بە کە

 .زانین کوردى ۆب بەڕێزە مامۆستا ئەو ئاستى ناگەنە خوێندبێ ئەکادیمیش شێوەى
 

 خۆیدان نووسدینەکانى بدۆیە ،ببدۆوە سداغ بدۆ مامۆسدتایان شدارەزایی هەموویدان ڕۆژهەاڵت برادەرانى ئاشکراشە ئەوەى
 ئینجددا دادەگیرسدداندن بددۆ سددەوزى چددراى ئەو و دەربددڕێ بارەیددانەوە لە خددۆی ڕاى ئەوەى بددۆ دەدا مامۆسددتا پێشددانى
 مامۆسدتا پیشدانى شدیعرەکانى خدۆیەوە کدوردیزانییەى هەمدوو بەو رنەمد هێمندى مامۆسدتا تەنانەت. دەکردەوە باڵویان

 بددۆ پێشددنازى حەسددەنزادە مامۆسددتا بەاڵال ،هێندداوە پددێ کۆتددایی ڕەشددبینانە ەکەى(شددەیتان و شددەو) نمددوونە بددۆ. دەدا
 .دیاربێ  پێوە گەشبینیی کە شێوەیەک بە بیگۆڕێ  کە دەکات

 
 کدوردى بە کدرد دایکى ڕۆمانى حیسامى کەریمى خۆشبوو لێ خوا مامۆستاى کە. دەگێڕمەوە بۆ دیکەتان شتێکى لێرەدا

 لە ڕۆمددانەال ئەو مددن. خوێندددمەوە کددڕیم مددن ،گددۆڕکییە مەکسددیم سددۆڤیەت بەناوبددانگى نووسددەرى نووسددینی لە کە
 کە. دەکددرد دەسددتى ئەو و دەسدد  ئەال ن ێنددى بە و بددوو قەدەغە کە خوێندددبووەوە عەرەبددی بە ناوەندددى قوتابخددانەى
 .دیدکە ئەوەى و پێشدوو ئەوەى نێدوان لە کدرد جیداوازییەک بە هەسدتم زیاتر یا کەمتر شتێک نیوەى لە ،خوێندمەوە

 بسیددتە دابەزەوە و هەڵددبەز بددێ لووسددى و سدداف قیڕتدداوکراوى جددادەیەکى لەسددەر ئۆتۆموبیدد  بە وابددوو ئەوە وەکددوو
 حەسدەنزادەال عەبددوڵالى تامامۆسد ڕۆژێدک. دابەزەوە و هەڵدبەز بکەویدتە و خدۆڵ و گد  کدراوى تەخ  سەرجادەیەکی
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  تەنیشدد  قوماشترۆشددەکانى دوکددانى نزیددک بینددى وشددکەفرۆش فەرەجددى حەسددەن دوکددانى الى سددلێمانى بددازارى لەندداو
 مامۆسددتا نووسددینەکەى بە مامۆسددتا ئەرێ: پرسددی لددێم ،چددۆنى و چدداک دواى. (ئددالەکى مدد ەمەدى شددێ ) مزگەوتددى
 .چوومەتەوە پێیدا نیوەى نزیکى تا بەاڵال ،نا هەمووى فەرمووى چوویتەوە؟ حیسامیدا

 
 کوردییە زمانى بەرزى ئااڵیەکى کە دەکەال حەسەنزادە عەبدوڵالى مامۆستا لە پیرۆزبایی دیکە جارێکى کۆتاییدا لە
 گەییوە پێی ئێستا تا کەس کەال کە کرد بەرپا کوردى زمانى وەرگێڕانى و نووسین بوارى لە شۆڕشێکیان بەڕێزیان و
 .دەخوازال بۆ تەمەندرێژیی هیواى و

 
 

 
 

 قادر وریا نووسەر و ئەندامی دەفتەری سیاسی حدک

 
 .لە زانکۆی کۆیە و مامۆستا حەسەنزادە پیرۆز بێ

 
 بڕوانامەکدانیش جدار زۆر بەاڵال. هەیە خۆیدان گرنگیی مرۆڤەکان، بە دەیدەن زانستییەکان بڕوانامە ئیعتیبارەی ئەو

 بڕوانددامەی کددۆیە، زانکددۆی ٢٧١٩ مارسددی ی١٧ رۆژی. سددەر ەچێددتەد هەڵگرانیددانەوە هددۆی بە ئییعتیباریددان و سددەنگ
 .کرد زادە حەسەن عەبدوڵال مامۆستا پێشکەشی دا، ڕێورەسمێک لە فەخریی دوکتورای

 
 و بەرهەال و لێ داتوویی و تواندا لە رادەیە ئەو خداوەنی شدانازییە جێگدای زادە حەسدەن مامۆستا بۆ دڵنیاییەوە، بە

 پێددانی شدیاوی بە کدۆیە، زانکدۆی وەک مدوعتەبەری زانکدۆیەکی کە دایە کوردی زمانی خزمەتی بواری لە شویندانان
 کە سدەربەرزییە مدایەی زانکدۆیەش ئەو بدۆ بەاڵال. دەزاندێ دا، کدوردیی زمانی بواری لە زانستی دوکتورای بڕوانامەی

 لە حەسدەنزادە، العەبددوڵ وەک شدوێندانەری و شدوێنەوار پدڕ خۆشەویسدتی مامۆستایەکی و تێکۆشەر کەسایەتییەکی
 .دابن ئەو فەخریی دوکتورای بڕوانامەی وەرگرانی دەگمەن ڕیزی

 

 . خۆش اڵن ڕێزلێنانە بەال کە دەکەال کەسانە ئەو هەموو و حەسەنزادە مامۆستا لە کۆیە، زانکۆی لە پیرۆزبایی
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 حدک ندامی دەفتەری سیاسیعومەر باڵەکی ئە

 
 وزمدانی نیشتمان پاراستنی سەنگەری لە تیکۆشان سەدە نیو لە زیاتر پێناو لە دوێنی زادە حەسەن عبدواڵ ماموستا
 الیەن لە وەرگێددڕان بددواری لە فەخددری دوکتددورای برواندامەی. بێنددی دەسدد  بە بەرز بروانددامەی دوو تددوانی دا کدوردی

 ئەو سدەرۆکایەتی الیەن لە کدوردی زمدانی ئاکادیمیدای ئەنددامەتی بروانامەی و رادە پێی کۆیە زانکۆی سەرۆکایەتی
 کدوردی ئاکادیمیدای کدۆیەو وزانکدۆی ماموسدتا بدۆ ئەوەنددەی بڕواندامە دوو هەر وەرگرتندی.  بخشرا پێی ئاکادیمیایە

 و ەرانوهاوسدددەنگ تێکۆشدددەران بدددۆ شدددانازییە فەخدددرو جێگدددای بەرابەر چەنددددین بە وپێدددزانینە شدددانازی جیگدددای
 نەتەوەیدی بەرپرسدایەتی بە هەسد  کە وخۆشد اڵییە خۆشدی دەس  جێگای کاتدا هەمان ولە ماموستا هاوخەباتانی

 راسدتیین ئەو سدەلمێنەری زادە حەسدن ماموستا بە بروانامانە ئەو پێدانی رێورەسمی و ناناسێ دەستکردەکان سنوورە
 کدوردی زمدانی خەمخدۆرانی هەمدوو ماموسدتاو پیدرۆزی.  نییە وەفا بێ دا خۆی تێکۆشەرانی ئاستی لە کورد گەلی کە
 .بێ 
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 بەرپرسی ماڵپەڕی گیارەنگ ئەندامی ڕێبەری حدک یحەمە رەسووڵ کەریم

 
 و کدۆیە زانکدۆی و زادە سدەنحە مامۆسدتا لە پیرۆزبدایی جدوانترین فەخدری دوکتدورای بڕواندامەی بەخشینی بۆنەی بە

 و گشدتی بە کوردسدتان خەڵکدی و زادە حەسدەن عەبددوڵال دوکتدور بەرێدز بنەمداڵەی و هاوخەباتیان و هاورێ هەموو
 دوکتدور بەرێدز بدۆ نەک میدداڵیا و خدزمەت گەورەتدرین بە ئەوە و دەکەال تایبەتی بە کوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵکی
 . دەزانم دێموکرات خۆڕاگری قەاڵی و ڕۆژهەاڵت خەڵکی و نووسەران و ئەدەیب هەموو بە بەڵکوو زادە حەسەن

 
 وەرگێراندی و نووسدین بوارەکدانی ماندوونەناسدی و شایستە مرۆڤێکی حەق بە کە کۆیە زانکۆی کارگێرانی بۆ سوپاس
 کوردیدددان شدددارزای و لێدددزان سیاسدددەتمەدارێکی و کدددورد ڕزگددداریخوازی بدددزووتنەوەی نەبەزی خەمخدددۆرێکی و کدددوردی
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 و داوە نیشدددان گەلەکەمدددان تێکۆشدددەرەی پیددداوە گەوەرە ئەو خزمەتەکدددانی بدددۆ خۆیدددان ئەمەگدددی و ڵبدددژاردووەهە
 . خوڵقاند کۆیە زانکۆی بۆ دیکەشیان یەکەی شانازی

 
 ئەو شدددک بێ. بدددرد بەڕێدددوە گەورەیەیدددان و نیشدددتمانی ئەرکە ئەو کە کەسدددانەی ئەو هەمدددوو بدددۆ پێدددزانین و سدددوپاس
 کە کدردەوە ئەرکددارتان و ڕەواندۆتەوە زادە حەسەن دوکتور جەستەیی لە ماندوویی انیەت خەمخۆری ئەو و هەڵوێس 

 .بخوڵقێنێ ئەدەبی دیکەی شاکاری و ببات گەورە وەرگێرانی و نووسین بۆ دەس  زیاتریش بگرە و پێشوو وەک
 

 ڕێبدازی و ڕێگدا سدەر لە بەردەوامیدتە نیشدانەی کراوت پێشکەش گوڵی ئامێزێک بە شەهیدان گۆرستانی بۆ سەردان 
 گەورەیید  دیسدان کۆچکردووەکاند ، و شدەهید هاورێ ڕێگای درێژەدانی بۆ کردنەوەیە نوێ پەیمان و شەهیدانە ئەو
 .نەکرد لەبیر هاورێیەکان  ئەمرۆژەشدا خۆشی کاتی لە و کرد
 

 زادەی حەسددەن عەبدددوڵال دوکتددور گەلەکەمددان خەمخددۆری مامۆسددتای بددۆ زیدداتر سددەرفەرازی و درێددژی تەمەن هیددوای
 .دەخوازال ئاوات بە خۆشەویس 

 
 مامۆسدددتا و کدددۆیە زانکدددۆی یەی بەشدددکۆی و گەورە ڕێورەسدددمە ئەو وێنەگراندددی لە یەکێدددک ئەمدددرۆ دەخدددوازت خدددۆزگەال
 .باال خۆشەویس  زادەی حەسەن
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 ژیوار ڕەسووڵی رۆژنامەوان

 
. گۆریددوە جیهانیددان بڕوانددامە بددێ و دەركددراون زانكددۆ لە یددان نەبددوونە زانكددۆ لە رۆژ یەك كەسددانەی ئەو نددین كەال

 زیداترن هەبدووە، مرۆڤدایەتی ژیدانی كایەكدانی هەمدوو سدەر لە كاریگەریدان زۆرتدرین زانكدۆ بڕوانامەی بێ ئەوانەی
 ئەندددازیاری ئەمریكددا مێددژووی ازیاریئەنددد گەورەتددرین راید  لویددد فرانددك. پێكددردووە دەسددتیان زانكدۆوە لە لەوانەی
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 بڕایدانی نەبدوو، بڕواندامەیەكی هدیچ ڕوونكردەوە جی انی كە ئیدیسۆن تۆماس. نەخوێندبو چركەش یەك بۆ لەزانكۆ
 داندددی یدددان زانكدددۆ كە هەشدددبوون جدددا. زانكدددۆ نەچووبدددوونە هەر هێندددا وەدی مرۆڤیشدددیان فریندددی خەوندددی كە رایددد 

 بددووە دەكددرا لەزانكددۆ كە مایكرۆسددۆڤ  گێتسددی بێدد  دەزانددی، خۆیددان رێگددری بە زانكۆیددان خۆیددان یددان پێدددانەدەنان
 . هەروەتر ئەپلیش جۆبزی ستی ن و فەیسبووك زاگربێرگی مارك جی ان، مرۆڤی دەوڵەمەنترین

 
 و دوورتدر ئامانجەكدان ئەوەنددەی زانكدۆ لێزانتدرن، و تێگەیشدتووتر زانكدۆن نێو لە ئەوانەی كە پێموانە بووە قەت

 شدداهیدێكی رەنددگە كوردسددتانیش مێددژووی. ناكددات نزیكتددر و هەسددتپێكراوتر ئامانجەكددان دەكددات، الۆزترئدد پرسددەكان
 چەندد و هەبدووا بڕواندامەی سدمكۆ ئاغای سمائی  خۆزگە كە وتبێ  ئەوەال جاران زۆر رەنگە. بێ قسەیەال ئەو باشی
 ئەوەش لەگەڵ بەاڵال! تێگەیانددبا جدوان رووسدەكانی و بریتدانی ئەوكدات بەردەی بێدنەو لە ئەوەی بدۆ زانیبدا زمانی

 هەر كە دەكدات لێكۆلینەوەت فێرە ئەوەندەی زانكۆ بەهەرحاڵ. ببن دەبووا كە نەبوون ئەوە دی ، زانكۆیان ئەوانەی
 . بكات ئاوزمەندترت و عاقلتر ناتوانێ وابێ ، دەبێ

 
 دونیدای نێدو دێدتە وجرەوەعد لە و سەردەشد  بسدووكی گونددێكی لە كە كەسدانەیە لەو حەسدەنزادە عەبدواڵ ماموستا

 حیزبدایەتی پلەكدانی دیتبێد  دواناوەنددی و ناوەنددی مەكتەبدی تەندانەت یدان زانكدۆ ئەوەی بێ دواتر خەباتگێری،
 و دیددكە سددكرتێرەكانی هەمددوو لەگەڵ بەراورد بێگومددان. حدددكا سددكرتێری دەبێددتە سدداڵ ١٧ نددزیكەی تێدددەپەرێنێ ،

 لەسددەردەمی ئینشددعابێك هددیچ هەیە، سددەركەوتووتری مێژووەكددی ترۆژهەاڵ لە خددۆی هاوتاكددانی لەگەڵ بەبەراورد
 كە هەن ماموسدتا جەندابی لە رەخدنەش ئەوەش لەگەڵ. هەبدوو كوتلەگەریش لەكاتێكدا روونادات، ئەوەدا سكرتێری

 ئەو بدااڵی بە تەنیا كەموكوڕیانە ئەو بەاڵال گەورەن، چارەنووسسازی ئاستی هەتا هەندێكیان و بسووك هەندێكیان
 .هەیە هەبووەو دیكەش سیاسییەكانی كەسایەتییە سكرتێرو لەسەر گەورەتر رەخنەی و راوننەدو

 
 كە سیاسدی ئەدەبیداتی نێدو خزانددووەتە وەهدا زمدانی. ئەتەكێدتە بە زۆر ئەتەكێتە، بە سیاسییەكی من بۆ ماموستا

 لەدەرەوەی چددونكە دەناسددمەوە، دوورەوە لە خوێندددووەتەوە ئەویددان وەرگێرانەكددانی و كتێبەكددان كە سیاسددیانەی ئەو
 لە واقیعیدد  دوكتددورای جەنابدد . داندداوە خوێنەرەكددانی بەیددانی لەسددەر كدداریگەری جەنابیددان زمددانی خددودی ندداوەرۆك
 بەراسددتی كە كددۆیەش زانكددۆی فەخددرییەی دكتددورا ئەو وەرگرتددووە، وشددەكان سددەمای بە بەرخددودان و شدداخ زانكددۆی
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 زانكدۆ یدان قوتابخدانە لەپۆلەكدانی ندیە مەرج فێربوون بۆ كە دەدەن بۆ ئەوەت شاهیدی پیرۆزە یەكجار هەنگاوێكی
 . بێ  زانكۆیەك دەتوانێ بەردێك و بەندەن و تەالن كێوو هەموو دابنیشی ،

 
 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
 

 
 

 .ئێمڕۆ، ڕۆژێکی خۆش بوو بۆقەڵەم بەدەستانی دیمۆکرات

 
 ی نووسەر و چاالکی سیاسیرەشید قاز

 
 هاتە بکەێن، لەشان قەلەال چەکی دەبی دەکرین کپ چەکەکان کاتێک. گوتەنەی قازی ئەحمەدی ئوستاد ئێمڕۆ

 .دیی
 دێمدۆکرات، قەلەمبەدسدتانی کدوردان، نەڕۆزی و تدازە سالێ لەسەرۆبەندی کوردی، ی٢٠١٩ مارسی مانگی ی١٧ ئێمڕۆ

 و ئەدیب و نوسەر بەخشیە،"فەخری دوکتورایی" خەاڵتی کۆیە قادری حاجی شاری زانکۆی ڕۆژەدا لەال. کرد حەشریان
. زادە حەسەن عەبدووللە ماموەستا بەرێز کوردستان، دیمۆکراتی حیزبی سکرتیری و ڕاوێژکار پێشمەرگەی و شەروان

 ڵ،شدەوسا ٤ پداش قدازی، قاسدمی بەرێدز کدورد، دیدکەی مێژووناسدێکی دێمۆکرات، دیکەی قوتابێکی ڕۆژەدا لەال هەر
 لە کدورد جدوالنەوەی لێلدی و تاریدک مێدژووی سدەر خستە تیشکی سەرئەنجاال لێکۆلینەوە، و ماندوبوون و شەونخونی
 بە ی" کوردستان دیمۆکراتی حیزبی گشتی مێژووی" بەرگی ٤ لە بەرگ دوو ڕۆژەدا، لەال رێک و کوردستان ڕۆژهەالتی

 رەشدید دێمدۆکرات، زانکدۆی دیکەی قوتابێکی ڕۆژەشدا لەال هەر. کردەوە باڵو و چاپ سەنەدەکانیەوە و بەڵگە هەموو
 دوو بەرهەمی کە ی" لێکراو حاشا واڵتێکی بۆ سەفەر" "Rejsen til landet der ikke findes" کتێبی قازی،
 سدەدداال رووخدانی لەکداتی رێدک خۆیدان مدانگەی سدێ سدەفەری باسدی و دانمارکین بەناوبانگی ڕۆژنامەوانی و نوسەر
 زمدانی سدەر وەرگێدرایە دانمدارکیەوە لە دەکدات، مانگددا٣ لەمداوەی سووریە و تورکیە و ئیراق ستانیکورد بۆ حوسین
 . بۆوە باڵو و چاپ ئەویش و کوردی

 
  بێدەنگ و کپ چەکەکان کاتێک مەر لە کوردی، ڕۆژنامەوانی باوکی قازی، ئەحمەدی ئوستاد ئامۆژگاریەکانی ستاێئ
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 خدۆی رووی کدردەوە بە زیداتر دیدکە سداتێکی و کدات لەهەر بکدات شدان ەل قەلەال چەکدی کدورد رۆلەی دەبی دەکرێن
 ئەمەگناسدی لە بەشدێک حەسدەنزادە ماموەستا و دەرخستەوە خۆی راستەقینەی هوویەتی زانکۆ ئێمڕۆ بەلێ. دەرخس 

 قاسدمی هەزری و بیدر و دەسد  بە زیاتریدان تیشدکی کدورد، مێدژووی تارێکەکدانی و کەوتەوە دەسد  خۆی کۆمەلگەی
 خدرایە کدوردی شدیرینی زمدانی بە کدورد، مێدژینەی لە دۆسدتی دوو بۆچونەکدانی و رۆاندگەی و سدەری خسترایە یقاز

 ماندونەناسدی یدارانی و دۆسدتان ئەدەب بدۆ خۆشدیان لە پدڕ و شاد ڕۆژێکی لەسەریەک هەمویان. خوێنەران بەردیدی
 عەبدددووللە ماموەسددتا لە و بەگشددتی دکددور تدداکی هەمددوو لە ڕۆژە ئەال. هێنددا بەدیدداری کددوردی کتێبخددانەی بددۆ قەلەال
 .بێ  پیرۆز قازی رەشید و قازی قاسمی و زادە حەسەن

 
 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
 

 
 

 بۆ مامۆستای روحیم مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 

بەاڵال . ە ژیندی زانسدتی جەنابد  هەڵزندیبۆی هەیە قەڵەمدم لە حاسد  بەرزی و گەورەید  کدورت و نەتدوانێ بە دار
کورد گوتەنی ئەال هەستەال دنەی داووال و لە قواڵیی دلەوە دێتە دەر و هیوادارال کۆتری وشەال بە زوویی لەسەر لپدی 

 .دەستە پیرۆزەکان  بنیشێ و دان و ئاوی زانس  لە الت بخوا
 

ئداوی دەال کدانی قەنددی  و . مۆستاال بکەالبەهار باری سەفەری بەس  و وەک برایمۆکی وەفادار دەم ەوێ خزمەتی ما
تداڤگەی پڕهدداژەی و گددرفەی شددڵماش و دیددمەنە جددوانەکەی سدەرچاوە گڕاوانددی رەبەتدد  بددۆ دەکەال بە دیدداری، تددا لە 

لە ئەنگدۆرە زەماوەنددە، سدەرچۆپی بە گەورە پیداوان . بەهاری دالوێنی ئەمساڵ دا گدووڵ بددەن لە بەرۆکدی زانایدان
 .ا شاهیدی زەماوەندی دوند و هەتاو نەبنئەسپێردراوە و داناسکنن، ت

دوو . و ناوی پیرۆزال لە باب و بداپیرانم گدوێ لدێ دەبدوو و دەمبیسد ولە منداڵیەوە هەر کە تازە فامم دەکردەوە، د
سوارچاکی بەستینی خەبات و بەرخودان و کوردایەتی، بەرێزان مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسدەن زادە و مامۆسدتا حەسدەن 

ن و خەیاڵ وەبیرال دێ  پێش شۆڕشی ئینقالبی ئێران دژی رژیمی پاشایەتی، مامۆستا حەسدەن وەک خەو.)شیوەسەڵی
شیوەسددەڵی مدداوەی یەک دوو رۆژ لە مدداڵی ئددێمە بددوو، قاچدداق واتە پێشددمەرگە بددوو و بددابم هەوڵددی دەدا کە بە مددن 
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ەسدەن زادەال ئەال کداتە بسەلمێنی  کە ئەو میوانە عێراقییە، تا الی مندداڵی گەرەک باسدی نەکەال بەاڵال مامۆسدتا ح
 .(بە وێنەش نەدیتبوو

 
وەک باسددم کددرد منددداڵ بددووال و زۆر جددار کە باسددی بلیمەتددی و بیرمەندددی بددوو، ندداوی بەرێددز مامۆسددتا حەسددەن زادە 

هەروەها خەبات و تێکۆشان و چاالکی ئەو رێزدارە باس دەکرا و بە حەق جێ پەنجەی لە ناو جوواڵنەوەی . دەبیس 
ئەو ناسین و خۆشەویستیە سدەرچاەی لە بداس و خدواس و جیراندایەتی و تدێکەاڵوی . رد دیارەمافخوازانەی گەلی کو

 .رەویش  و خووخدەی جوانمێرانەی مامۆستاال بە کردەوە دیتبوو و دەبینم. بنەماڵەی من بوو لە گەڵ مامۆستا
 

ێنددوەی نوسدراوەکانی دوای سەرکەوتنی گەالنی ئێران و ئاشکرابوونی چاالکی سیاسدی حیزبدی دێمدوکرات بە هدۆی خو
 .مامۆستا، زۆرتر لەگەڵ کەسایەتی بەرزی ئەو رێزدارە ئاشنا بووال

 
ی هەتدداوی، دوای ئەوەی کە بددنکە و بارەگددا و ١٣٦٩ -ی زایینددی ١٩٩٧لە ئدداوارە بددوون و دەربەدەریددش دا لەسدداڵی 

ی بەرێددز مامۆسددتا بنەماڵەکددانی حیددزب لەسددونێ راگددوێزران، یەکەال شددوێن لە بندداری قەندددی  کە رووال تێکددرد مدداڵ
ئەو مددداوەیە کە بە هدددۆی لووتدددف و دڵسدددۆزی و لە واقیعددددا بە هدددۆی سەرپەرەسدددتی مامۆسدددتا . حەسدددەن زادە بدددوو

شیوەسەڵی بۆ من، لە ژێر سێبەری ماڵی بەرێز مامۆستا حەسەن زادە پەناال گرت زۆرتر لە گەڵ رێدزداری و وەفدا و 
هاوسددەنگەرە دێرینەکددانی مامۆسددتا زۆرتددر و رۆژ بە رۆژ هەروەهددا لە رێگددای . میددوان دۆسددتی مامۆسددتا ئاشددنا بددووال

 .زێدەتر لە گەڵ ئەو رێزدارە ئاشنا دەبووال
 

شتێکی گرینگ و سرنج راکیش هەر ئەوە ساڵەی دەربەدەر ببووال، مامۆستا حەسدەن زادە ندامەیەکی بدۆ خوالێخۆشدبوو 
نی مدن نووسدی کە خدۆال ندامەکەال بدۆ بۆ ناساند( سکرتێری ئەو کاتی سازمانی خەبات) مامۆستا مەال خدری سارتکێ

ئەگەرچدی خدۆی لە خۆیددا گەورەیدی و هەسد  بەرپرسدایەتی )لێدرە دا مەبەسدتم هاوکداری و پاڵپشدتی مدن ندیە. برد
مامۆسددتا حەسددەن زادە دەگەێنددێ کە بە هددۆی کەسددایەتی بەرزی مامۆسددتا و هەروەهددا راسددپاردەی مامۆسددتا حەسددەن 

لە ... لە ندامەکە دا دوای باسدکردنی لە مدن و( ۆستا حەسەن زادە بووشیوەسەڵی وەک وتم یەکەال مەنزلم ماڵی مام
کە " قوتابید  عەبددوڵاڵ حەسدەن زادە"ئاخیری نامەکەی بۆ خواڵێخۆشبوو مەال خدر سارتکێی نووسیبوو، نووسیبووی 

 لە  -ن نیشا -ئەو خاکی بوونە و خۆ بە زۆر نەزانینە . ئەوە لووتکەی ئینسانیەت و مرۆڤایەتی مامۆستا دەگەێنی
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 .دەروون و مێشکێکی پڕ و زانیاریی مامۆستا، دەدا
 

بەشدددارن لە بددوون و دنەی بەڕەو چددوونە پێشددیان، کەرەێشددکەی گەنمددی گەورە بوونیددان دەبیددنن و بلیمەتەکددان ندداز 
سدپاس سدپاس بدۆ خداک و ئاسدمان و نیشدتمان کە جەبدابتی . سپاسدی بووند  دەکەال. دەکڕن تا ئدێمە بگەیدنە ئداوات

پیدرۆز بدێ ئەال خەاڵتە لە مامۆسدتای خۆشەویسد  و گەڵ دۆسد  و پیرۆزبدایی . لی کدورد و بە جی دانبەخشی بە گە
پیدرۆزە لە هەمدوو الیەکمدان و بەتدایبەت لە . دەڵێم بە گش  خەباتکداران و هداوبیرانی بدواری فەرهەندگ و ئەدەب

ن زادە لە خدوای بدانی سدەر بنەماڵە شۆڕشگێرەکەی مامۆستا، هیوای تەمەن درێدژی و بەردەوامدی بدۆ مامۆسدتا حەسدە
 .دەخوازال

 
هاوکددات هدداتنی سدداڵی نددوێ پیرۆزبددایی دەڵددێم بە دوو مامۆسددتای خۆشەویسددتم بەرێددزان مامۆسددتا حەسددەن زادە و 

 .مامۆستا شیوەسەڵی
 

 (شیوەسەڵی)لەگەڵ رێز و حوورمەت، براتان رەحمان حەسەن زادە
 

٢٧١٩ - ٣ - ٢١ 
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 ێناو نیو سەدە خەباتدکتۆرا لە پ.. عەبدواڵ حەسەنزادە

 
 
 
 
 
 
 

 ت جان هیدایه

 
سددەرۆکایەتی زانکددۆی کددۆیە بە هاوکدداری ئەکادیمیددای کوردسددتان وەک رێزگرتنێددک بددۆ زیدداد لە نیددو سددەدە خەبدداتی 

عەبدددواڵ حەسددەنزادە نووسددەر و  سیاسددیی و فەرهەنگددی دکتددۆرای فەخددری و ئەندددامێتی فەخددری ئەکادیمیایددان بە
 .سیاسەتمەداری رۆژهەاڵتی کوردستان بەخشی

 
زانکددۆی کددۆیە لە مێددژووی درووسددتبوونییەوە ئەوە چددوارەال کەسددایەتی کوردسددتانە دکتددۆرای فەخددری پددێ دەبەخشددێ ، 

ووڵ پێشددتر ئەو بڕوانددامە فەخددرییە بە جەالڵ تاڵەبددانی، دکتددۆر کەمدداڵ مەزهەر، پڕۆفیسددۆر عددزەدین مسددتەفا رەسدد
 .بەخشراوە

 
ی ئددادار سددەرۆکایەتی زانکددۆی کددۆیە بە ئامددادەبوونی کۆمەڵێددک کەسددایەتی سیاسددیی و ئەدەبددی و 41رۆژی یەکشددەال 

رووناکبیر لە باشوور و رۆژهەاڵتی کوردسدتان، لە هدۆڵی سدەرۆکایەتی زانکدۆ رێوڕەسدمێکی بدۆ بەخشدینی بڕواندامەی 
 .دکتۆرای فەخری بە عەبدواڵ حەسەنزادە بەڕێوە برد

 
عەبدددواڵ حەسددەنزادە، لە دنیددای نووسددین و سیاسددەتدا بددۆ کوردسددتان ندداوێکی ئاشددنایە، بددۆیە هاوکددات ئەکادیمیددای 
کوردسددتان ئەندددامێتی فەخددری و زانکددۆی کددۆیە دکتددۆرای فەخریددان بەو کەسددایەتییە بەخشددی و جێگددری ئاکادیمیددای 

 ندنی سنوورەکان و پڕۆسەی کوردستان دەڵێ، بەخشینی دکتۆرای فەخری زەمینە خۆش دەکات بۆ تێکشکا

http://www.wishe.net/hawal2.aspx?Jmar=3
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 .نەتەوەسازی
 
نەجات عەبدواڵ جێگری ئەکادیمیای کوردی لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ وشە رای دەگەیەنێ ، قسدە کدردن لەسدەر . د

سداڵە لە کداروانی خەبدات و نووسدیندا  21مامۆستا عەبددواڵ حەسدەنزادە، قسدەکردنە لەسدەر ئەو پیداوەی زیداد لە 
 .بەردەوامە

دەکاتەوە، مامۆستا حەسەنزادە لە دوو بواردا کاری کردووە، یەکەمیان بواری وشە و ئەدەبیاتی کوردی  زیاتر روونی
و دووهەمیددان وەک سددیمبولێک بددۆ تێکۆشددانی نەتەوەکەی خەبدداتی کددردووە و لەو پێندداوەدا شددەش دەیە بددێ وچددان 

 .هەڵگری خەباتێک بووە کە سیمبولی رزگاری نەتەوەییە
 
مامۆستا حەسەنزادە بۆ ئێمە دوایدین وەچەی ئەو کداروانەیە کە سدەرقافڵەکانیان "یش دەدات، نەجات ئاماژە بەوە. د

 .کەسانی وەک مامۆستا هەژار و مامۆستا هێمن موکریانی بووە بۆ خزمەتکردنی مێژووی زمان و ئەدەبیاتی کوردی
یددای کددوردی دووپدداتی لەبددارەی دەستپێشددخەرییەکەی زانکددۆی کددۆیە بددۆ بەخشددینی دکتددۆرای فەخددری جێگددری ئەکادیم

دەکاتەوە، ئەو هەوڵەی زانکۆی کۆیە جێگەی رێز و دەستخۆشی پێ گدوتنە و زەمیدنە خدۆش دەکدات بدۆ تێکشدکاندنی 
 .سنوورەکان و پڕۆسەی نەتەوەسازی کە بەداخەوە ئێمە لەو پڕۆسەیەدا زۆر بەدوا کەوتووین

 
ەخری گەورەترن، بەاڵال ئەوەیش خۆی رێزلێنان ئەگەرچی کارەکانی مامۆستا عەبدواڵ حەسەنزادە زۆر لە دکتۆرای ف"

و پێدددزانینێکە بدددۆ مانددددووبونی پیاوێدددک کە شەسددد  سددداڵە بدددێ وچدددان خزمەتدددی زمدددان و واڵتەکەی دەکدددات، ئەمە 
ئاوڕلێدانەوەیەکی پێویسد  بدوو و هیدوادارال زۆر کەسدایەتی و روونداکبیری گەورەی تریشدمان هەیە، ئداوڕ لەواندیش 

رنگە ئەوانە تدا لەژیانددان رێزیدان لددێ بنرێد ، بەو شدێوەیە رێزلێندانەکە قورسددایی بددرێتەوە و لەبیدر نەکدرێن، گدد
 .نەجات عەبدواڵ وای گوت. د" زیاتری دەبێ ، ئەگینا لەدوای مردن پێویس  ناکا رێزیان لێ بنرێ 

 
یمیدای ساڵەی لەدایکبوونی مامۆستا حەسەنزادە وەک ئەکاد 51جێگری ئەکادیمیای کوردی ئاشکرای دەکات، لە یادی 

کوردی دەستپێشخەر بووین و رێزلێنانێکی تایبەتمان بۆ کرد و بەالی ئدێمەوە زۆر گریندگ بدوو وەک زمانزانێدک پیدی 
بڵێین تۆ دیوارێکی گەورەی زمانی کوردی  بۆ ئێمە پاراستووە و هەنگداوێکی زۆر بدوێرانەت نداوە و خزمەتێکدی زۆری 

 .نەت ریزت لێ دەنێینزمانی کوردی  کردووە، بۆیە ئێمە لەپای ئەو خزمەتا
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نەجات هێما بدۆ ئەوە دەکدات، مامۆسدتا حەسدەنزادە ئێسدتا ئەنددامی شدەڕەفی ئەکادیمیدای کدوردییە و ئەکادیمیدا . د
 .شانازی بەو ئەندامێتییەی دەکات

 
بەدران ئەحمەد حەبیدب، نووسدەر و رونداکبیری کدورد ئەو هەوڵەی ئەکادیمیدای کدوردی لەئاسد  تواندا و کەسدایەتی 

 ."خۆزیا دەیانکرد بە ئەندامێکی راستەقینە"حەسەنزادە نازانێ  و دەڵێ، عەبدواڵ 
 

رای دەگەیەنێ ، ئەندامی فەخدری تەنیدا بدۆ رێدز لێندانە، " وشە"بەدران ئەحمەد حەبیب لە لیدوانێکی تایبەتدا بۆ 
 .خۆزیا دەیانکرد بە ئەندامێکی راستەقینە

 
 
 
 
 
 
 
 

ە ئەکادیمیدددا دەکەال، ئەنددددامی فەخدددری دەشدددێ بددددری بە عدددارەبە دووپددداتی دەکددداتەوە، مدددن لەو رووەوە گلەیدددی ل
 .زوڕاتێکیش

 

بە فەرمددی بددووەتە ئەندددامی حزبددی  ١٩٥١لە سەردەشدد  لەدایددک بددووە و سدداڵی  ١٩٣٤عەبدددواڵ حەسددەنزادە سدداڵی 
وەک ئەندددامی رێبەرایەتددی ئەو حددزبە هەڵبژێددردراوە و لە سددەرجەال کۆنگرەکددانی حزبددی  ١٩٦٩دیمددوکرات و سدداڵی 

رات کە بەشداری کردووە وەک ئەندامی رێبەری هەڵبژێردراوەتەوە جدگە لە کدۆنگرەی هەشدتی ئەو حدزبە و بدۆ دیموک
قاسدملو بدووە و سدی خدولی لەسدەریەک . ماوەی چوار خوڵ جیگدری سدکرتێری گشدتی بدووە کە سدێ خولیدان جێگدری د

 .سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات بووە
 

 ٢٧١٩ارچی ی م١١: ڕێکەوتی - وشەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 (Adib Kasrayi) ئەدیب کاسرایی
 

 مەیدددانی لە کددورد تێکۆشددەری و ڕۆڵە هەزاران لەگەڵ هاوخەبددات و هدداوڕێ دێ وەبیریددان و دێ وەبیددرت لەوەتەی
 رێگددایە ئەو نزمددی و بەرز ڕابددردوو ڕۆژی لە گەمتددر ڕۆژێ هەمددوو حەسددانەوە بددێ و بددوون ماندددوو بددێ. دای خەبددات
 . دەبڕی

 
 دی، نەهداتۆتە ئێسدتا هەتدا بەداخەوە دەدەی بدۆ هەوڵدی پسدانەوە بدێ ساڵیتەوە ١٣ تەمەنی لە ەک ئامانجەی ئەو

 کدۆڵنەدان بدێ ئێسدتاش هەتدا دیدکەت هداوڕێی هەزاران لەگەڵ هاوشان تۆ وەکو خەباتکارێکی کە ئەوەی هەر بەاڵال
 هەتدا کە دەکدات ئێدوە واید نەوەی و ئدێمە لە وا و دەسدەلمێنێ  ڕێبدازە ئەو پیدرۆزی و گەورەیدی بدۆدەدەن، هەوڵی

 .بەردنەدەین ڕێگەتان ئامانجەکان بەدیهێنانی
 
 نەک تدۆ بەاڵال دا، لەدەسد  خۆشەویسدت  هاوسەنگەری و هاوڕێ سەدان و دەیان پسانەوەتدا بێ خەباتی ماوەی لە

 شدوێن کەالیە و ناکەی یاد لە بنەماڵەکانیان و هاوڕێکان  خۆشەکانیشدا ڕۆژە لە بگرە ناخۆشەکاندا، کاتە لە هەر
 نددوێ لەگەڵ پەیمانیددان دیسددان و شددەهیدانە مەزاری دەکەی سددەردانی ئیتتیخدداریەکەت دوکتددۆرای پێدددانی دوای کە

 .دەکەی گڵکۆکانیان پێشکەشی کراون، بەتۆ پێشکەش کە گواڵنەی ئەو و دەکەیەوە
 

 .گیان جان بابە اڵڵە تۆدا گەورەیی ئاس  لە زمان
  

 .بێ  پیرۆز لێ جارت هەزار
 

 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : وەسەرچا
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 شاد بی وکه عوسمان که

 
 کددۆیە زانکددۆی سددەرۆکایەتی بە دا فەرمددی رێورەسددمێکی لە زاینددی ۲٧۱۱ مارسددی ی۱٧ رێکەوتددی یەکشددەممە ئەمددرۆ

 مامۆسددتا بەرێددز ردکددو زانددی زمددان و رووندداکبیر و سیاسددی و ئەدیددب و زانددا پێشکەشددی فەخددری دکتددۆرای بروانددامەی
 . ناسراوە سەرکەوتو و توانا بە وەرگێرێکی و زمانزان وەک مامۆستا. کرا زادە حەسەن عەبدوڵاڵ

 
 مامۆسددتا. هەیە بانگیددان ندداو پیدداو گددێلە دانسەرمددوو؛ حەمەدۆک؛ کددورد؛ و کوردسددتان وەك وەرگێرەکددانی بەرهەمە
 کدراونەوەو بداڵو رۆژنامەکانددا لە بدابەتی و وتدار نهەزارا بە وەرگێدران لە جدگە. هەیە تریشی وەرگێراوی چەندین
 بە گەلێددک سدەرچاوەیەکی کە ؛ نووسدیووە دێمددوکراتی حیزبدی سدەدەی نیددو مێدژووی مامۆسدتا هەروەهددا. کدراون چداپ
 . کورد تاکی و مێژوونووسان بۆ سوودە بە و کەڵکە

 
 شۆڕشگێر سەرکردەیەکی هەروەها نایە؛توا بە زانێکی زمان و ئەدیب کە لەوەی جگە زادە حەسەن عەبدوڵال مامۆستا

 . گەلیە و خاکی و خەباتگێر و
 
 :هەبووە سیاسی بەرزی پلەی زۆر کوردستاندا دێموکراتی حیزبی لە
  دێموکرات؛ حیزبی رێبەری ئەندامی *
  سیاسی؛ دەفتەری ئەندامی -
  ؛ زاگرۆس کۆمیتەی ئەندامی -
  ؛ گشتی سکرتێری جێگری -
  ێموکراتد حیزبی گشتی سکرتێری -
 
 دکتدۆرای وەرگرتندی شدایانی و کدردووە تەرخدان کوردسدتان کدوردو بە کردن خزمەت بۆ خۆی ژیانی تەواوی مامۆستا 

 (.ە) فەخری
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 ئاواتەخوازال درێژی تەمەن و تەندروستی هیوای و ڵێدەکەال پیرۆزبایی
 

 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

 

 
 

  حیاا عەبدوڵاڵ
 

 زانکۆی الیەن لە فەخری دوکتۆرای وەرگرتنی بۆنەی بە دەکەال حەسەنزادە عەبدوڵال مامۆستا جەنابی لە پیرۆزبایی
. پددلەیە ئەو بددۆ شددیاو کاندیدددێکی هەڵبژاردنددی بددۆنەی بە دەکەال کددۆیە زانکددۆی لە پیرۆزبددایی وەهددا هەر. کددۆیەوە
 و تەمەنددرێژی هیدواال. کوردیددایە سیاسدەتی و وێدژە لە ەپەندج شوێن خاوەن و بەرهەال پڕ کەسایەتییەکی مامۆستا

 .زیاتریانە چی هەر سەرکەوتنی
 

 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

 

 
 

 کەریم ئەلالوەیسی
 

 مەاڵی تدەگۆ زادەی نەحەس عبدواڵی ماموستا بە مەزن قاسملووی!  پیرۆزبێ مەزن قاسمڵووی جێگری و بەوەفا یاری
 قاسدمڵوو دووکتدوور تداران بدۆ بدا چدوو کدورد مەسدەلەی چارەسدەری بدۆ دیموکرات و کورد شاندێکی هەر. عیلم سێزدە

 ئێتتخدداری دوکتددرای کە ماموسددتا ئدداخر.. بددایە لەگەڵ مامووسددتا ئەگەر سددەرکەوتوویە زۆر تێمکددی کە بددوو ئەرغیددان
 دەزاندن دیمدوکراتن لەگەڵ شۆرشدەوە سدەرتای لە ئەوانی. )بوو وردبین و زیرک زۆر پێش لەوە ساڵ ٤۰ وەرگرتووە،

 .(دەکدرد ئامانجەکدانی و لەکدورد دیتدا  چدۆنی مامووسدتا و دەکدرد قسە نامەکانۆژرڵ لەگە چۆنی بلوریان غنی مامە
 و کوردسددتان دیمددوکراتی حیزبددی ئاشددکرابوونی کەسددی هەزار ١٧٧ لە زیدداتر میتینگددی لە قسددەکانی دیددکە نمددوونەی
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 رێددبەری لەسددەر مامووسددتا زێرینددی قەڵەمددی بە نوسددراوە دەیددان. ماموسددتا سددکرتێری ڵسددا ١٧. وسددتامام قسددەکردنی
 نموونەیی وەرگیرێکی هەر نە حەسنزادە مامووستا دەدا نیشان جۆراجۆر ناوی بە مەقالە سەدان و قاسمڵوو نموونەیی

 ئەنددوور کددۆچکردوو سددتایۆمام و هددێمن مامووسددتا. تۆانددایە بە ئێجگددار زمددانزانێکی و گەورە زۆر نووسددەریکی ، یە
 .دەرببرێ خۆی بۆچۆنی و نەزەر کە دەدا نیشان مامووستا بە شیعرەکانیان دیکە شاعیری زۆر و سوڵتانپناە

  
 خدۆازال ئداواتە. دەڵدێم پێ فخری دووکترای وەرگرتنی بۆنەی بە گەرم  پێرۆزبایی دڵەوە قۆالیی لە گیان مامووستا

 .بخۆلقینی زیاتر شانازی و بکەی کۆردی کتیبخانە و کورد خزمەتی زۆرتر کە ساڵمەتیەوە و ساخ بە بژی زۆر
 

 ٢٧١٩ی مارچی ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

٢٧١٩ - ٣ - ١٣ 
 

 

 
 
 
 

 ووکی دیواری فەیس ب( Comment) بەشێک لە کورتە نامەی
 

 رێزدار مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 

 

 

 

Azad Aza 

 
 هەوڵددی ئەوەی بدۆ لەبڕاننەهداتوون وزەیەکدی هەمیشدە و بدووال فێدر ندوێ شدتێکی خزمەتتدان گەیشدتوومەتە هەرکدات
 گەورەال بەسەرمانەوە بێ بەردەواال سایەت. بدەال زیاتر خوێندنی و فێربوون
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Hassan Xambar 

 
 و قەدر شێواز و تابڵۆ چەندین بە نەتەوەکەت ڕووڵەکانی رۆژ گەڵ لە ڕۆژ و دەبێنن کە شانازیە جێ گیان ماموستا
 .شانازیە و فەخر ئیمە بۆ !دەگیرێ بەڕێزت لە گەوەری قیمەتی

 
Rand Zarei 

 
 زمدانی و کورد بۆ شانازییەکە چ بەڕاستی. جەنابتە کەسایەتی پێستی بە پڕ مامۆستا وشەی بەحەق گیان، مامۆستا
 .پلەی و رێزلێنان بەرزترین و باشترین شیاوی. هەی جەنابتی کە کوردی

 
Halimeh Ismaeli 

 
 و خدۆازال ئداواتە پیدرۆزە جدار سدەد پیدرۆزە تێکۆشەر و بەڕێز ماموستای بی ساغوساڵم  و دڕێژ تەمن هەر ادارالوهی

 گەوهەرێددکە ەک وشددەی هەر وەک هەر کە دادەبیددنم بەرێددزت گەورەی لەتوانددا ئەوەش دڵنیدداال کە دەپدداڕێمەو لێتددان
 دڵسدۆزانی بۆ مزگێنیە ئەو و تێبکۆشی بەتایبەتی رۆژهەاڵت و بەگشتی کورد ماڵی رێکخستنی و یەکریزی لە ئاواش
 دەزاندی باشتر لەهەموومان کەبەڕێزت گوتاری یەک یەکریزو تینۆانی و شەهیدان سەربەرزی بنەماڵەی و کورد گەلی
 نسدیبی گەورەتدر دوکتدۆرای بێندی بەدیاری یەکگرتنەیە یەکریزی وئە هەر یەکجارەکی خنکانی و دوژمن و ملی توقی
 کە گیددان بددابە دەڵددێم نیزیکتددریش گیددان ماموسددتای بکرێدد  دروسدد  لددی زێددرت پددێکەری زۆرتددر ولەوەش بددکەی خددوت

 .پیرۆزە دیسان ماندونەناسەکە قوتبە تێکۆشان  زەحمتو دەروانمە باب بەچاوی براستی
 

Hamza Agoshi 

 
 زیاترت لەوە زۆر و پێزانینن و رێز جێی زەحمەتەکان  دڵنیاییەوە بە .گیان مامۆستا پیرۆزە بارە چەند و دووبارە
 .قابیلە

 

 



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

50 
 

 
Mohammad Faqeali 

 
 شدانازیە گەورەتدرین بووند  کوردسدتان، و کدورد بدۆ بدن سەرکەوتوو و سەالمەت هەر هیوادارال گیان مامۆستا پیرۆزە
 .بۆمان

 
Aziz Ahmadi 

 
 وەکدی جەنابتمدان خدۆزگە دەڵدێم ئەمدن دەخدوازال گەورە خوای لە وتەندروستیتان تەمەندرێژی انمامۆستای مامۆستای

 بدددۆ لێنددداگرین وڕێزیددان ناناسدددین نەچددن دەر لەدەسدددتمان تددا کانمدددان گەورە پیدداوە بەداخەوە ناسدددرابای ئددوا هەی
 نەستێنێ لەمەر خوا دەکەال سوپاس کەتان زانستیانە ئەدیبانەو سوپاسنامە

 
Sabir Salimzadeh 

 
 هیدوادارال. بدووال خۆشد اڵ گەلێدک جەنابتان بە زانکۆوە لەالیان بڕوانامە بەدانی. خۆشەویس  مامۆستای رێز و ساڵو
 .بۆمان بمێنی و بی ساڵمەت و لەسشاغ هەر
 

Omar Mohammad-Pour 

 
 گەلدی بە کە خزمەتەکاند  پایی لە جەناب  یتتیخاری دوکتورای پیرۆزبئ  بەریزمان ماموستای سەروەرمان و گەورە
 خدۆت ئاواتەکدانی بە سدالم تەندروسدتیەکی بە هیوادەخدۆازال پیرۆزە پیدەبری  زیاترت وەیی لە زور کردووە کوردت

 .پیرۆزە دووبارە رۆژە ئەو هیوای بە بگەی کوردە گەلی سەرفرازی و رزگاری کە
  

 ئەسعەد خزری

 
  پیرۆز بەرێزتان لە کۆیە زانکۆی لەالیەن ریفەخ دوکتورای بەخشینێ پێ! حەسەنزادە ماموستا جەنابی بەرێز زۆر 

  و جیاجیادا بوارەکانی لە جەنابتان زانیاری ئاستی. بێ  خۆش زانکۆش بەرێوەبەرانی و ماموستایان دەستی و بێ 
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 پەنددجەی شددوێن تددایبەتی بە دێمددۆکرات حێزبددی و بەگشددتی کددورد ئەدەبیدداتی لەوەبەرزتددرە، زۆر خزمەتەکانتددان
 .زاڵ ئێمەدا سەر بە سێبەرتان و لەژیاندا بن ساڵمەت و ساخ تەمەندرێژ،. لێدیارە وەڕەنگالە بە جەنابتیان

 
Hiwa Banayi 

 
 بە بدۆ سدەالمەت  و وسداغ درێژید  تەمەن وهیوای كورد گەلی بۆ شانازیە و فەخر جیگای كات هەموو گیان ماموستا
 دەخوازین ئاوات

 
Qadr Husseni 

 
 .بۆمان دروستبێ تەند سەالمەتو هەمیشە اخوازالهیو.گیان مامۆستا پیرۆزتبێ جار هەزار

 
Abdul Wahid Khandarash 

 
 بێ  گەشەکردندا لە هەر تەمەن  گوڵی و بێ  پیرۆزت

  
Skala Hakimzadeh 

 
 .فێربوون لێ بۆ زانکۆیکن و کورد گەلی بۆ شانازین جێگایی جەنابتان گیان، ماموستا پیرۆزە دوبارە

 
Osman Bewrani 

 
 .شانازی جێی کورد هەموو بۆ جەناب  گیان، مامۆستا پیرۆزە

 
Karim Farkhapur 

 
 .درێژیتە تەمەن و سەرفرازی و شادی هیواال و پیرۆزە دووبارە گیان مامۆستا
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Rashid Ahmadian 

 
 خوازیارین ئاوات بە بۆ تندروستی  ساغیو ڵەش هیوای شانازی  فەخرو جێگای گیان ماموستا پیروزە

 
Kamal Hassanpour 

 
 .دەمێنییەوە مامۆستاش هەر و بووی مامۆستا ئێمە بۆ کۆنەوە لە جەناب  گیان، مامۆستا پیرۆزە ارەدووب

 
Amir Rasuli 

 
 مامۆستامان گەورە درێژ تەمەن ! دەسوی هەوران لە سەر بەرێزی و بەرز هێندە من الی
 

Rebwar Sardashti 

 
  ستانیشکورد رۆژهەاڵتی خەڵکی و دێموکرات حیزبی و جەناب  لە پیرۆزە
 سەرف دا خەبات لە بۆیان زۆرتان تەمەنێکی کە کوردستان رۆژهەاڵتی خەڵکی و دا حیزب لە شاگردەکانتان دڵنیاال

 کران خەاڵت بەاڵال بوو کەال زۆر خزمەتەکانتان ئاس  لە هەرچەندە کە بوون خۆش اڵتر ئێوە لە زۆر کرد
 

Rahem Hawshare 
 

 زۆۆر کدددراوە بەجەنابددد  پیشدددکەش خەاڵتدددانە ئەو بەڕاسدددتی رانەدابدددوا لەو دەکەال جەنابددد  لە پیرۆزبدددای پددڕبەدڵ
 وەسدەر یەکڕیدزی لەبواری دوکتورا پلەی دوبارە چاوەڕوانین ڕۆژهەاڵت کوردی بەگشتی و من بەاڵال خۆیدایە لەجیگای

 ڕۆژهەاڵت بۆ دا حەساسە کاتە لەال وەربگری ڕۆژهەاڵت حیزبەکانی هەمو دیمۆکڕات گەورەی بنەماڵەی یەکخستنەوەی
 دوکتددورای وایەوەرگڕتنددی پددیم وەمددن پیددرۆزەن ئەرکە ئەال ڕوانددی چدداوە ڕۆژهەاڵت کددوردی تەواو پیویسددتە یەکجددار
 دوبارەپیرۆزە لەسەرترە لەهەموان یەکڕیزی ئیتتخاری
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Sarwar Abdulrahman 

  
 زادە حەسەن عەبدوڵالی
 خاكدا وشەو لەپێناوی خەبات تەمەنێك

 
 لە چ جدا گوزەرانددووە، كوردسدتاندا كدوردو خدزمەت لە خدۆی تەمەندی هەمدوو كە زادە حەسدەن عەبددوڵالی مامۆستا
 مامۆسدددتای بدددۆ لەشسددداغی و درێدددژی تەمەن هیدددوای لەگەڵ بێددد ، فەرهەنگدددی یدددا پێشدددمەرگایەتی سیاسدددی، بدددواری

 زانكدۆی لەالیەن فەخدرییەوە دكتۆراندامەی وەرگرتندی بەبدۆنەی لێددەكەین پیرۆزبایی دڵمانەوە لەناخی خۆشەویس ،
 .ەوەكۆی

 رێزماندا لەگەڵ
 

 گەشەپێدان پەروەردەو بۆ پەی ئینستتیوتی
 

Ali Yazdanpanahi 

 
 تەمەندی هەمدوو بڵێدین دەتدوانین کە جەنابد  نخونیەکدانی شدەو و شدەو و زەحمەتەکاند  و ئەرک ماموەسدتا جەنابی
 بمێندی هەر و بێد  پیدرۆزت کەمدن، زۆر خەاڵتدانە ئەو گالەکەمدان ڕزگداری و کەوتدن سدەر بدۆ بەخشدیون پێ خۆت 
 بۆمان

  
Oubed Mamrasul 

 
 مامۆستا پیرۆزە
 بەنازندداوی پێویسددت  تددۆ، گەشدداوەیە بەشددکۆو ندداوێکی کوردیدددا فەرهەنگددی و ئەدەبیددات مێددژوی لە بەڕێددزت ندداوی

 .کۆیە زانکۆی پێشکەوێ  شاکارەکانتە تۆ نازناوی دکتۆرانیە
  



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

54 
 

 
Ali Surachomi 

 
 .ئازیزە و بەلیمەت ئێوەی رێژید تەمەنی هیواال بێ ، پیرۆز گیان مامۆستا
 .ئێوە داهێنانی و خزمەت لە پڕ تەمەنی و پێنووسەکەت وشەکانی بۆ سووجدە

 .دا دەربەدەری و ئاوارەیی لە ئێوە رەنجەکانی بۆ بێ پاداش ناتوانێ شتێک هیچ
 .بێ  سەرمانەوە بە ئازیز ئێوەی سێبەری دەپارێمەوە خوا لە تەنیا

 مەتیسەال هیوای و پیرۆزە دووبارە
 

Hassan Khoshkalam 

 
 وەرگرتندی داشدایانی زانسد  لەهەمووبوارەکدانی جەنابتدان وپایەبەرزمدان، گەورە مامۆستای بێ جارپیرۆزت هەزاران

 جەنابدد  شددانازیەکانی و لەلێ دداتووی بەجەنابتددان فەخددری دوکتددۆرای بەخشددینی مددن بەبددڕوای و خەاڵتددانەی ئەال
 تەنیددا بنوسددین چ جەنابدد  گەورەی لەئاسددتی نددازانین هەمددانە ارەیقەڵەمەکددۆڵەو بەو مەمانددان دەبیددنم بەکەمتددر
 ڕێبددازی وهدداو سددەنگەر هدداو دەکەال بەخددۆال شددانازی .نەبیددنم جەنابدد  مەرگددی قەت ئەوەیە مەزن لەخددوای .ئددارەزووال
 جەنابتانم

  
Mahdy Abdulla 

 
 کددوردییە و ڕەوان زمددانە و بڕشدد  قەڵەمە ئەو بەرانددبەر لە کە دەکەیددن، زادە حەسددەن مامۆسددتا عەرزی پیرۆزبددایی

 ..گیراوە لێ ڕێزلێنانی چاکەدا
 بێ  پایەدار تەمەنی یاخوا

 
 قادر محمدى

 
 مامۆستاگیان
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 .ناسیبا جەنابتی من وەكوو كوردێك هەموو خۆزگە
 

 چەنددە كردبدێ،دەزانن لەگەڵد  وهەڵسدوكەوتیان بتناسدن بدووە بەنسدیب ئەوەیان شانازی لەنزیكەوە ئەوانەی تەن ا
 .دەبارێ لێ ئەدەبی هەڵسوكەوتێك  وهەموو بوغزوكینەی وبێ ودەروون دڵسۆزوبەدڵ وزاناو وڕاس  كپا ئینسانێكی
 كراوتددددا لەت لەت لەنیشدددتیمانی لەبەشدددێك كە گەورە بۆخدددوای سدددوپاس دیسدددان بەاڵال بدددوو زۆردرەندددگ هەرچەندددد

 .درا پێ دوكتۆراكەت كورد زانایانی وبەدەستی كوردی حكومەتی لەژێرسایەی
  

 گرت ماندوبونەكەتیان ڕێزی كەبەزیندوویی كوردی دیمیای كۆیەوئەكا زانكۆی مامۆستایانی بۆ سوپاس
 

  .ببینی نیشتیمانیش  ڕۆژهەاڵتی وڕزگاری بتپارێزێ گەورە خوای
  

Himan Betushi 

 
  کوردان ماموستای لە واڵس
 

 رۆز وودەبد بگرە عەکسەوەیە، بە نەبون ۆت شایانی کە کردن باس  کە ئەوانەی ووهەم نیاییڵد بە زێبەر ستایۆمام
 لەو کە بدوون وتیگەیشدتو روشدەنبیرو رۆز کاسدانیکی داوە بریارەیان ئەو کە ئەوانە کرابایە، ۆب زیاتر لەوەش  رۆز

 حەسدەن عەبددواللە سدتاۆمام نیدویی ئەوەی لەبەر راستە رۆز ئاخیری بەشی ۆب الاڵبە کردویەوە، سەریان بە بوارەوە
 شدانازیەوە بە مدن یەۆبد جدا گەورەتدرە، پروفسدوریش و ستادئو نیویی لە رۆز دا کورد یلەتلمی میشکی و ڵد لە زادە
  .کوردان دکتوری نەک من کن لە کوردانی ستایۆمام هەر بەوالوەش لیرە
 تەکەالاڵو و شارەکەال پیاوی گەورە بی پیروزت جار هەزار

 
Hemedemin Sliman 

 
  شکۆمەند، و خاکی و هێمن مامۆستای

 



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

56 
 

 میللەتەکەت چونکە هەی، زیاتر لەوە ڕێزلێگرتنی و دکتورا شایەنی و هەڵدەگری زیاتر لەوە زۆر اب جەن بێگومان،
 لەڕێددی هەنگاوەکاندد  سددەرەمێکە بەڕێددزت پێدددەکەن هەسدد  بدداش ئەوە.. ڕووناکبیریەکددانی و ئەکددادیمی دامەزراوە و

 خاوەنددارێتی شدەڕەفی.. مەرگایەتیپێشد و ئەدەبی و سیاسی خەباتی ئاوێتەکردنی و نابن ماندوو ئازادییدا سەختی
 یدداخوا دەبێد ، گەورەتدر و زیداتر ڕۆژیدش لەدوای ڕۆژ دڵنیدداال و کدردووی دەسدتەبەر بدۆ شدانازی گەورەی خەرمدانێکی

 .بی درێژ تەمەن و ساغ لەش و بێ  پیرۆزت
 

Qadr Mala Omar 

 
 هەمدددوو بدددۆ کەدەکرئددد  ییاسدددای زانسدددتی عدددورفێکی بدددۆتە ئەوڕۆ کە وەرەقەیە پدددارچە لەو دور زیاترتددد  شدددایەنی

 پێنداو لە موبدارەزەی خزمەتدی و رۆشدنبیرێ  بدااڵی ئاسد  لە بکدات ئاراسدتە خۆشیان دەس  مرۆڤ چاک هەنگاویکی
 .درێژیتان پشوو بێئەندازەی توانی گەلەکەت بۆ ئازادی
 بزانین بەئەرک زادە حەسەن عەبدواڵی مامۆستا لە ڕێز دەزانین ئەرکی بە خۆمان جێی لە ئێمەش
 خۆتان چاوی بە سەرتەمەنتان بهاویژێتە بەرەکەی خوا ارالهیواد

 ببین یەکجاریتان ئاواتی و خواس  و ئازادەی
 

 هەڵۆجوهر كویخاعبداللە گۆمەشینی

  
 ونوسدەرێكی ڕاسدتگۆ سیاسدیەكی بەرزو كدۆمەاڵیەتی پێگەیەكدی و پداك خەبداتێكی خداوەن كەسدێكی تدۆ مامۆستاگیان

 لێدەكەال پیرۆزباییتان ڕبەدڵپ لەمەزیاتری  شایانی ڕەنگینی قەڵەال
  

Hewa Ahmad Abdulla 

 
 جدێ کدوردی نگدی فەرهده و ب دە ئددە ش گده یکدی سدددتیرە ئدده ریزید  بده. زادە ن سدده حدە عبدللە ماموستا پیرۆزە
 . مووکوردی هه شانازی
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Qader Qazani 

 
 شادی بە بژی هەر جەناب  گەورێێ ئاس  لە دادنوێنم کەرنوش سەری شانازی جێگای هەمومان بو تو گێان مامەستا

 ئێتتخاری دوکتورای بێ  پێروزت جار هەزار کامەرانی و
 

Hemn Kurdi 

 
 جەنابتدان خزمەتدی بە تدا بدوون نەبەر پەروەرو کدورد کەسدیکی کە بدوە جەنابتدان ناوی لە گویم یمڵمنا بەتەمەنی
 .تۆیە شیانی زیاتر لەمەش بۆیە بووال یەقین زیاتر ئەوجار گەیشتم

 
Shahab Ghawara 

 
 کددوردان قاسددملووی ریبددازی و دیمددوکرات ی کددهەرەدەکولن شددانازی ، و خددرەف جیگددای لددم،ەگ رزیەب پایدده سددتایۆمام
 .زۆپیر جارت زارانهە
  

 خالید فاتیحی

 
 بووال شدكه شاگه راسدتى به. خدوازال ده بۆ شساغيتان له و دريژى ن مه ته هيواى. ترن شايسته  وه له زۆر نابتان جه مامۆستا

 . واڵه هه و هب
 

Aziz Margay 

 
 زۆر کددردووە کددوردت ئەدەبددی زۆری تددۆخزمەتێکی مامۆسددتا بگریدد  گەورە پیدداوانی قەدری دەزانددێ بیدد  مددرۆڤ ئەوەی

 تری گەورە لەوە زۆر شایستەی پیرۆزەو
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Hoshang Farooq 

 
 پدێ زیداترت تەمەندی و ستیتەندرو گەورە خوای. واڵتپەروەر و ڕەنگین خامە و پایەبڵند و بەرز مامۆستای لە ساڵو

 .کوردستان خزمەتکردنی بۆ ببەخشێ 
 

Hassan Qelareshi 

 
 و بیدد  سداغ لەش و دڕێدژ تەمەن. بێد  پیدرۆزت جدار هەزار. شدانازی وجێگددای سدەروەر ئدێمە بدۆ تدۆ گیدان مامۆسدتا
 .سەرمان سەر لە نەبێ  کەال سێبەرت

 
Fatah Bariki 

 
 لەمندی کەوی قەزات و هەبدێ بەسدەرمانەوە سدایەت و بۆمدان هەبێ ەالهەرد. مامۆستاگیان شانازیمانی جێ و پیرۆزە

 .دورەواڵت دەربەدەری
 

 مستەفا خەزالی

 هەبدوە ئەوشانسدەیان لەنیدزیکەوە ئەوانەی بەتدایبەت هەمومدان بدۆ شانازیە جێگەی لێدەکەال پیڕۆزبایتان بەدڵ پڕ
 بۆتان ڕێزال لەگەڵ پیڕۆزە ناسیمومانی مانان ئێمە وەک
 

Sabah Fatah 

 
 ئێددوە لەسەردەسددتی خوێندددکار هەزانددرن بە پڕۆفیسددۆری خددۆت بددۆ تددۆ، ڕێددزی شددایانی جەنابدد  مامۆسددتا پیددرۆزە

 پیرۆزە دووبارە. پێگەیشتوە
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Omer Muhamad 

 
 نداخی بە جدوان زۆر دێڕەكاند  وشدەو و لێخندا،نوسین حەوزێكی ناو لە ئەمما قەمەری عەكسی دەڵێم دڵی دو بەبێ

 بێ پیرۆز هەموان لە و تۆ لە!دەكەن پاراو دەروون و دڵ پەڵە بارانی شنیچە و خوارێ دەچنە مرۆڤدا
 

Chalak Hinduvash 

 
 کدوردی،زۆر زمدانی و فولکلدۆر و بەگشدتی کورد گەلی بە جەنابە خزمەتی شک کورد،بێ زانای و پیرۆزە،مامۆستا زۆر
 .ئاواتمانە درێژی  تەمەن.کوردی گەلی شانازی جێگای و دەکەین عەز پیرۆزبایی  بەدڵ هەڵدەگرێ،پڕ زیاتر لەوە

 
Loghman Mohammadi 

 
 خۆمدان ندۆرەی بە زیاتری،هەموومدان لەوە شایانی بەرێزت گومان خۆشەویس ،بێ مامۆستای بێ  پیرۆزت جار هەزار

 بەرێزتین قەرزدای
 

Aynday Gash 

 
 پدیم مدن مه،ەردەسد الەئ ایدکتدور ندینەچ له زنترهەم هاوەب ڕپ گرنگترو رۆز رابردوتان و باتەخ زێرەب ستایۆمام
 .دکتورا ناوبانگی و پله خشنهەبەد ییەورەگ و شوخی زتانێرەب وایه

 
Nasir Sadeqi 

 
 زەمدان پەروەردی و دۆستی نیشتمان خەباتی و رۆشنبیری سەروەری پڕ ومێژووی بەهرە پڕ تەمەنی گەورە مامۆستای

 کددار بە سددەبارەت پێوسددتە ئەوەی گیددان مۆسددتاما بددێ پددایەدار وسددێبەرتان سددایە و بددێ بەردەواال هەر ئەدەبیتددان و
 بددۆ سدپاس بەاڵال ئێدوە بددۆ کدارە کەمتدرین کەکدراوە ئەوەش هەمددووانەو ئەسدتۆی لە قەرەزە ئەوە جەنابتدان ومێدژووی
 ... گیان مامۆستا پیرۆزە خوارد لێ خەمیان و بوون بەشدار کارە لەو وا ئەوانەی هەموو
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Loghman Mohammadi 

 
 خۆمدان ندۆرەی بە زیاتری،هەموومدان لەوە شایانی بەرێزت گومان خۆشەویس ،بێ مامۆستای  بێ پیرۆزت جار هەزار

 بەرێزتین قەرزدای
 

Omar Kanabi 

 
 خزمەتدی ئەوەنددەت بەڕێدزت گیدان مامۆسدتا ئاخر .گەورەتری لەوە زۆر جەناب  مامۆستاگیان بێ  پیرۆز جار هەزار
 کەبە دەپداڕێمەوە گەورە لەخودای. پێوەدەکەدەن شانازی  وردک بەتاکی تاک .کردوە کوردی زمانی ئەدەبیاتی و گەڵ

 هەوڵددی زۆرە کەسددااڵنێکی ببینددی خددۆت بەچدداوی گەلەکەت ڕزگدداری و ئددازادی بدداش تەندروسددتیەکی و سدداغ لەشددێکی
 .سەروەرال و گەورە پیرۆزە دووبارە. بۆدەدەی

 
Shiva Hassanpour 

 
  پیرۆزە
 تەوەکەتنە و گەڵ بۆ بمێنی تەندروس  و سەالمەت هەر

 �ئازیزال مامی باشترینی زۆر شایەنی و لەسەرتری لەوانە زۆر کوردان ڕێبەری بەڕێزت
 

Tariq Awaly 

 
 : ئازیز زادەی حەسەن بەڕێز

 سدەری تداجی لەگەوهەرەکدانی یەکدێکن بۆخۆتدان کەئێدوە کدرا، پێشدکەش فەخرییەتدان ڕەمزە کەئەو خوا بۆ سوپاس
 ...کرد قبوڵتان کە سوپاس کورد، نەوەکانی

 
 ....پێبەخشینەکە لەبڕیارو بوون کەبەشدار کەسایەتیانەی زانکۆ دەزگاو ئەو هەموو بۆ سوپاس
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 افتخدارو جدێگەی دکتدۆرا لەپدلەی زیداتر زۆر بەڕێزتان وەلێ ڕەمزیە پلەیەکی هەر فەخری دکتۆرای پلەی هەرچەندە
 ...ئێمەن شانازی

 
 دەکەال عەرز دڵەوە لەناخی پیرۆزبایتان

Karim Izzetpanah 

 
 تەندرسدتێ  و درێدژی تەمدن ئدارەزوی زیداتری لەوە زور شدایانی جەنابد  بدی پێدروزت خوشەویسد  ماموستای بەرێز

 ئاواتەخوازال
  

Osman Rasul 

 
 الەکدە ورەەگ خدودای لە داوا کدردوە کوردی  ئەدەبی بە زۆرەیەت وخزمە یەپای لە زیاتری وەەل زۆر نیەشای پیرۆزە

 واکەی ڕە دۆزە و کوردی بیەدئە بە کردن تەخزم یاترز بۆ بی  ساغ شەل ندرێژوەم ردەەه
  

Hassan Minaee 

 
 و خدۆت تدۆ فەخدرە، جەنابد  بدۆ دوکتدۆرایە ئەو وەرگرتنی ئەگەر بەحەق،. بەڕێز ماموستای بێ پیرۆزد ئەوجارەش
 . فەخرن و شانازی ئێمە، زۆری زۆربەی بۆ کەموێنەکانیش  بەهرە زۆرو خزمەتی

 
 زبير ماوانى

 
 پدێش دەخەنە ەکە(د) بەڕێدزانەی ئەو هەموو خۆزگە بەڕێزتانە، شایانی ڕاستی بە کە ناوە ئەو بێ  زتپیرۆ یاخوا
 لدێ کردنیدان بەخدۆ شدانازی حەقدی ئینجدا کردبدایە، تدۆی خزمەتەکدانی لە چارگێک خۆی بوارەکەی لە خۆیان ناوی

 .دەبوو حەاڵڵ
 

 ناوەرۆکن زێ ناوێکی زۆرینەیان گەورە داخی بەاڵال
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Omer Kakarash 

 
 گەورەیەی خدزمەتە ئەوهەمدوو لەپای زیاترن زۆر زۆر شایانی ئێوە. مامۆستا جەنابتان بۆ حورمەتم ڕێزو دونیایەک

 .....پیرۆزە دووبارە .سەروەریە هەمووی کەتەمەنتان
 

Mohammad Mohammadi 

 
 پیشدکەش خەاڵتدانە وئە بەڕاسدتی بدوارانەدا لەو دەکەال ڕێزتدان بە لە پیرۆزبدایی پڕبەدڵ کەمامۆستای کەو منیش

 دوکتدورا پدلەی دوبدارە چداوەڕوانین ڕۆژهەاڵت کدوردی بەگشدتی و مدن بەاڵال خۆیددایە لەجێگدای زۆر کدراوە بەجەناب 
 لەال وەربگدری ڕۆژهەاڵت حیزبەکدانی هەمدو و دیمدۆکڕات گەورەی بنەمداڵەی یەکخسدتنەوەی وەسدەر یەکڕیدزی لەبواری

 پدێم وەمدن پیرۆزەن ئەرکە ئەال ڕوانیەچاو اڵتەڕۆژه لیەگ مووەه ەپێویست یەکجار ڕۆژهەاڵت بۆ دا ستیارەەه کاتە
 .خۆشیدابن لە الەردەه و پیرۆزە دووبارە. موانەەه ویەرەس لە یەکڕیزی ئیتتخاری دوکتورای وەرگڕتنی وایە

 
Mohammad M. Aghdam 

 
 !کورد ئەدەبی و سیاسی گەورەی کەسایەتی زانا، مامۆستای دەکەال لێ پیرۆزبایی  دڵ بە پڕ

 کدورددا گەلدی ڕەزگداریخوازی جواڵنەوەی مێژوی نێو لە هەمیش کوردیداو ئەدەبی و زمان سەر لە هەال دەستتان جێگا
 خەبداتی کداروانی و دەکدات ڕەنگیدنەکەتەوە قەڵەمە بە شدانازی کوردی ئەدەبی و زمان کتێبخانەی. بەرچاوە و دیار

 .بونە نیسوارەکا پێش لە یەکێک ئێوە کە بەوەی سەربەرزە کوردایەتیش
 

Saleh Salehnejad 

 
 خۆشدێش دەسد  بدێ، سالم  و ساغ هەمیشە کە دەکە بۆ دریژی  تەمن دوعای خۆشەوێس ، بەرێزو ماموستای پیرۆزە

 .کورد ئەکادێمیای و کویە زانکوی بۆ
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Osman Suleimani 

 
 کدداروانی لە کە ەوەکانمددانن بە دەدا ورە بەڕێزتددان کددۆڵنەدانی و توانددایی بێگومددان گیددان، مامۆسددتا پیددرۆزە دوبددارە
 !پیرۆزە دوبارە. بن شێلگیرتر دا سیاسی و ئەدەبی

  
Hakim Hosseinzadeh 

 
 بەسەرمانەوە سایەی هەمیشە وەک هیوادارال و دەکەال خۆشەویس  ماموستای ئاراستەی خۆال گەرمی پیرۆزبایی سەرەتا

 مداون ژیاتددا لە کدورد پیاوانی گەورە تا کە دڵخۆشیە جێگای کورد، وئاکادیمیای کۆیە زانکۆی بۆ دەستخۆشیش بی،
 . لێدەگیرێ ڕێزیان و دەکرێن خەاڵت

  
Karwan Ahmad 

 
 دەبیدنم نوسدینانە ئەو خوێنددنەوەی لە چێدژ زۆر مەسەلە چیە نازانم بەالال هەیە مامۆستا لەسەر زانیاریم كەمترین

 دەکات پۆستی الپەرەکەی لە نە
 

Khadija Maazuri 

 
 ڕۆبە ئەال تدۆیە شایانی هەر و بێ مبارک روتبەیە ئەال بێ پیرۆز لێ بەرگەت ئەال سەرال، تاجی سەروەرال، گەورەال،

 .بی دوور بەاڵیان لە و بی ساڵمەت هەر دۆکتۆرایە، و
 

Karo Ahmadian 

 
 تەسداڵم و سداغ رەه. وێدیەد شدیانۆخ یەسانەک وەئ وموەه لە بێ پیرۆز .لێ  بێ پیرۆز جار زارەه گیان، مامۆستا

 .بۆمان بی
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 ار باد نوروزیسرد

   
 سدەروەریەکی تدۆ مامۆسدتا، تدۆ ببەخشدێتە خەالتە او توانی کە بو کۆیە زانکۆی ئەرکی پیرۆزترین وەئە  ێواب ێمپ

 تەمەن کەوتدوو سدەر هەر بێد ، کدوێیەک هەر لە پەروەرید  نیشدتمان کدوردێکی هەر افتیخداری جێگای و نیشتیمانی
 .بی  تەندروس  و سالمەت درئژو

 
Jabbar A. Hama 

 
 .بنوسێ بارەتانەوە لە شتێک لەکۆمێنتیشا شەرەفمەندە مرۆڤ گەورەن ئەوەندە پیاوێکی ئێوە

 بەخێر هەربمێنی
 

Khosraw Moslem 

 
  ێب تەسیاس ریکیەخ تا چاکتره زور من رای به بی بیاتەدەئ ریکیەخ رەه ستاۆمام بەڵێ

 
Kawa Qeradaxi 

 
 زياتري  رۆز شايانى زێرەب ستاىۆامم خوازالەد ۆب زياتري  تنىەركەوس هيواى و زهۆبير
  

Ismail A. Ibrahim 

 
 .... زیاترن لەمە زۆر شایستەی جەنابتان .... گەورە مامۆستای پیرۆزە

 
Rostam Xamosh 

 
 دەخوازال بۆ زیاترت سەرکەوتنی و درێژی تەمەن هیوای پیرۆزە،
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Jay Sardashti 

 
 .گیان مامۆستا دەبم قەلەم  چەکی و ی ەگەور بۆ سوجدە

 
Kader Nabizadeh 

 
 .ئاواتەخوازین ساغی  لەش و تەمەندرێژی و پیرۆزە

 
Rahim Rahmani 

 
 دەخوازال بۆ کوردستان  رۆژهەاڵتی ئازادی دیتنی و تەندروستی هیوای پیرۆزە،

 
Kurdy Khezernia 

 
 سدداغ لەش و سددەرکەوتوو شددادو هەر ...بەڕێزتددانە شددایانی زیدداتر کەس هەمددوو لە بڕوانددامەیە ئەال ...بددێ پیددرۆزت

 ...بن
  

Ahmed Arif 

 
 !بومان بي  شساغ له و شاد الەردەه گيان، ماموستا رالەگ كىەپيروزبايي

 
Hersh S. Mahmood 

 
 ەانشالل  یب رفرازەس و تەالمەس و ساخ یزياتر ەوەل رۆز ینەشاي يانگ ستاۆمام بي  زتۆپير
 

Bakr Razgay 
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 تیکۆشەر مامۆستای بۆ اشب زۆر تەندروستیەکی و دریژ تەمەنیکی هیوای پیرۆزەو
  

Kawa Mohammad 

 
 .باشن نازناویکی زوێر مووەه شایانی وهێئ  ،ێب زتۆپیر جار زارەه
 

Pshtiwan Mhmod 

 
 شایستەی  و باش شتێکیو هەمو شایەنی بۆێە ی  کوردی زمانی زیندووکەرەوەی مامۆستاو تێکۆشەرو پێاوێکی تۆ

Zardasht Kawa 

 
 .بكاتپێ  شانازيتان الەردەه  ێبەد كورد زتانێرەب نىەشاي زێرەب ستاىۆمام زهۆپير
 

Dlzar Abdulla 

 
 خوازالەد ۆب دريژي  نەمەت و شساغى له هيواى زێرەب ماماستاى زهۆپير
 

Salah Muhammad 

 
 .بن سەالمەت ساغ هەمیشە .دەکەین کەسایەتیتەوە و بەخەبات شانازی هەموومان گیان، مامۆستا پیرۆزە

 
Bakir Ahmady 

 
 خۆیەتی لەجیگەی زۆر و بەڕێزتانە شایان فەخری دکتۆرای بەحەق پیرۆزە، جار هەزار

  
Shaho W. Sadiq 

 

 .خۆشەویس  تۆی بۆ باش تەندروستیەكی بەهیوای گیان مامۆستا پیرۆزە
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Sarhad Arif 

 
 .نابتانەج ۆب یدريژ نەمەت و ساغ یهيوا. رگێباتەخ یستاۆمام زهۆيرپ
 

Mahmud Aziz 

 
 .جەنابتە خزمەتەکانی قەرزداری کورد میللەتی زیاتری، بروانامەیە لەو زۆر شایانی پیرۆزە،

 
Shamal Salih 

 
 .پیرۆزە دووبارە زیاتر بەرهەمی و باش تەندروستیەکی بەئومێدی زیاتری لەوە شایەنی پیرۆزەو

 
  

Shano Ibrahim 

 
 .ازالخوەد ۆب ساغي  شەل وێژی در نەمەت هيواى ويس ەشۆخ زوێرەب ماماستاى ەزۆيرپ
 

Khosraw Ghaderi 

 
 .زیاتری زۆر شایانی جەناب  گیان، مامۆستا بێ پیرۆزت

 
Hunar Salam 

 
Hunar Salam taman drezhy bo tw peroza mamostay paya barz 
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Rebwar Ghadrzade 

 
 .زیاترن لەوە زۆر شایانی بەڕێزتان گیان، مامۆستا پیرۆزە

 
Farhad Marf 

 
 .گێڕەکانی خەبات بۆ بەوەفایە گەلێکی ردکو گەلی مامۆستا، پیرۆزە

 
Helo Keleshin 

 
 یڵددد کردبددا شۆخدد هیدانتانەشدد یڵەمدداەبن یڵددد زهۆورەن وەب ورگرتبددا وتەکگددرتنەی دکتددورای بریددا الەاڵب زهۆپیددر

 .ناشاد دوژمنان
  

Farhad Abdwly 

 
 سەالمەت، و ساغ لەشێکی بە بت ێڵێتەوە کوردستان و کورد بۆ خوا، پیرۆزە

 
Ibrahim Khonuri 

 
 .کوردایەتی و دێموکڕات مامۆستای دەکەال لێ بایی  پیرۆز دڵەوە ناخی لە
 

Garib Abdullah 

 
 .پیرۆزە دەڵیم دوبارە زیاتریش و لەوەزیاتری زۆرزۆر شایانی پیرۆزە
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Azad Khezernia 

 
 .بی سالمەت و ساغ لەش و دریژ تەمەن گێان، ماموستا پێروزە جار هەزاران

 
Khalid Mohamed 

 
 تودا خزمەتی ئاستی لە کەمە رۆز وایە پێم من ستاۆمام زەۆپیر
 

Hawre Sangasare 

 
 ەڵگ لده يدانژ كدانىەبوار مدووەه لده تووبيد  وەركەسد ميشدهەه مدانەكەلەگ رىەشدۆكێت زوێرەب ستاىۆمام له زهۆپير
  .الريز
 

Suliman Ebrahimi 

 
 .کوردی وموەه شانازی جیگای گیان مامۆستا پیرۆزە

 
ARsalan Abdi 

 
 .زیاتر سەرکەوتنی و ساغ لەش و بێ  درێژ تەمەن هیوادارال گیان مامۆستا رۆزەیپ
 

 دەستیانخۆشبێ  و باشیانکرد ،کارێکی سەرفرازبی  هەر
 

Ronak Ghaderi 

 
Ronak Ghaderi Piroza mamwastai zor xoshawistman, bemeni boman  
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Naser Ardelan 

  
Naser Ardelan Pirozt bet u hiway taman drezhi u lashsaxi bo ba awatm 

 

Sharif Azizi 
 

Sharif Azizi Par ba dal piroz baiyt pee daleem mamosta gjan hiwadarm btvani zijatr 

zijatr xazmat ba adabo zmano farhanigi galakaman bakai . har taman drej va salamat 

bi 

Soleyman Saberi 

 
Soleyman Saberi Per ba del pirozibayetan le dakain mamwasta geyan. 

 
 

  
 
 
 

 بەشێک لە کورتە نامە سەر دیواری فەیس بووکی دوکتور ئاسۆ حەسەن زادە سەبارەت
 
 

Alan Xas 

 
 .دەڵێم بەڕێز مامۆستای بە پیرۆزبایی دیسان گیان، ئاسۆ کاک خۆش دەس 

  
Mahmudzade RaHem 

 
  .كورده وموەه یشاناز یجيگا ورهەگ بابه گيان. د پيروزه
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 محمد جمیل علی

 
 .کرد گەورە کۆییەی زانکۆی ئەمڕۆ باوک  مامۆستایی دکتۆر،

 
Agri Balaki 

 
 .هەموومان مامۆستای لە پیرۆبێ . رۆژهەاڵت خەباتی با گەورەیە سەرکەوتنێکی ئازیز، دکتۆری پیرۆزبێ 

 
Soran Amini 

 
 دەخوازال ماموستا بۆ سەربلیندی و زیاتر وسەرکەوتنی درێژی تەمەن هیوای و بێ پیرۆزی گیان ئاسۆ توردوک
 

Saeid Bigzadeh 

 
 ڵدەگە دیددداری هیددوای بە و مامۆسددتا بددۆ سددالمەتی و درێددژی تەمەن .ئاسددۆ کدداک بددێ پیددرۆز تددۆش لە .خددۆش دەسدد 

 گەورە تیژە بیر و رەوان قەڵەال ئەو زیاتری بەرهەمی
 

Omar Farkhapour 

 
 مامۆسدددتای بدددۆ سدددالمەتی و سددداغ و تەمەنددددڕێژی هیدددوای بە خۆشەویسددد  مامۆسدددتای لە پیدددرۆزە خدددۆش، دەسدددتان

 ...ڕێزلێنانێکە هەموو شایەنی مامۆستا بەهەق. دەخوازال ئاوات بە خۆشەویستمان
 

Taher Hekmat 

 
 خدۆی ئامانجی حەق بە و بگرێ یبانئەد و ئەدەب لە ڕێز کە بووە بیرەدا لەو کورد ئەدەبی بنکەیەکی کە خۆش اڵم

 .بێ سەرکەوتووتر و خۆیەتی مافی مامۆستا،. بپێکێ
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 للە کوێخا قادرٲعبد

 
 مددامێکی و هداوڕێ کە الەکەد شددانازی ڕێدز بە مامۆسدتای بددۆ ڕێدزال و تەحددورم و سداڵو نابد ەج لە سدداڵو گیدان دکتدۆر
 .یەەه الەورەگ و زنەم هێندە

 
Mala Qadir Mohammadi 

 
 .كوردیدان زمانی لەخەمی كەسانەی ئەو هەموو گەورەو مۆستایما لە پیرۆزە

 
Kamil Bokany 

 
 پێشدکەش وتدارەی ئەو دا نۆبێد  خەاڵتدی وەرگرتندی کداتی لە پدامۆک ئۆرهدان. هاتەوە وەبیر بابمم جانتای وتاری
 .گیان دوکتور بێ خۆش دەست . کرد
 

Abdola Azizzade 

 
 .هەیە اشتریشیب لەوە شایەنی بەرێز ستایۆمام بێ ، پیرۆزی

  
Massoud Fawzy Mohamed 

 
 .بێ سەرمانەوە بە سایەی و بێ  ساڵمەت و ساخ هەمیشە یاخوا پیرۆزە

  
Mustafa Zahraee 

 
 .هەرسەرکەوتوبی بەریز مامۆستای لە بی  ،پیرۆز ئاسۆ دوکتور خۆش دەس 
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Said Xdr Mirsaydi 

 
 لەسدەرمان سدێبەری پدایەداربێ بەرێدزیش ماموەستای وبی،سەرکەوتو و بژی بوو جوان بیرەوەرێکی ئاسۆ دوکتور بژی
 .نەبێ کەال
 

Jabbar Mohammadi 

 
 ئاسددۆی کدداکە بێدد  خددۆش تددۆش دەسددتی ،سددەرفرازی و بەخۆشددبەختی بددژی و حەسددەنزادە مامۆسددتا بەڕێددز لە پیددرۆزە

 .خۆشەویس 
 

Alla Rafiq 

 
 قەڵەال مامۆسدتا بدووال منداڵ زۆر کە بیرمە چاک زۆر ئەکەین، مامۆستا ئاراستەی خۆمان پیرۆزبایی و خۆش اڵم زۆر

 دیداری بە قەڵەمدی بدۆیە بخوێنین بوو هاندەرمان زۆر بەخشی خوشکەکانم خۆال بە بەدیاری رەنگاورەنگی پاندانێکی
 حەمەدۆک دیدوانی ئەویدش راکێشداال سدەرنجی کتێبیک باوکم لەکتێبخانەکەی بیرمە باش زۆر هەروەهاش. پێبەخشین

 .کوردی شیرینی زمانی سەر یگێرابووەوەر کوردانە مامۆستا بوو
 

Rzgar Umer 

 
 .يهەه زتانێرەب ۆب پايانيشم ێب یواڵس الەكەد ويس ەشۆخ و زنەم ستاىۆمام له زبايىۆپير وهەمڵد ناخى له
 

Hama Hasaniany 

 
 .بێ  پیرۆزی و بێ  درێژ تەمەن زیاترە، لەوەش شایانی ستاۆمام
 
 



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

74 
 

 
Mensur Mrweti 

 
 .ئازیز ئێوەی لە و خۆشەویس  مامۆستای لە پیرۆزە... کوردی پاراوی زمانی پاسەوانی ،پاسەوانیشە کە رێبەرێک

 
Kwestan Gadani 

 
 هەردکتددۆرای نەک مامۆسددتا دەمددێکە کەسددەوە زۆر روانددگەی لە بەرێددزی، بنەمددالەی هەمددووی و مامۆسددتا لە پیددرۆزە

 و قوتابیدان بدۆ پێدداچوونەو و لێکددانەوە رێندوێنی، كۆرس، وانەگووتنەو، لە زیاتر زۆ کردەوە بە بەلکو ئیتتخاری
 دکتدۆرا پدلەی لە زیداتر حەق بە کە هێنداوە بەرهەال نووسدراوە و وتدار دکتدۆرای چەندد تێزی ئەندازەی بە هەروەها
 کدۆیە زانکۆی سپاسی خۆیەتی جێگای. کتێبەکانی وەرگێرنی و نووسین لە جگە ئەمە خۆشەویستە، مامۆستای قابیلی
 نووسدەری و ئەدیب هەبوونی بە شانازی دەبێ کورد گەلی. بێ  زۆر نموونەیان هیوایە بەو و ئەمەگناسیان بۆ بکەین
 و سدداغ و تەمەندددرێژی هیدواال. پێددزانینە و تەقددیر جێگددای زەحمەتەکددانی هەمدوو و بکددات مامۆستاحەسدەنزادە وەک

 .خۆشەویستە مامۆستای سالمەتی
 

Rahman Salimi 

 
 کددرانەوە، بەرز مامۆسددتا بددااڵی قەد بە دوکتددورا بڕوانددامەی و زانکددۆ اسددۆ،ئ کدداک ڕاسددتە زۆر، مامۆسددتا لە پیددرۆزە
 .بێ پیرۆزیان ئەوانیش

 
Younes Rabati 

 
   ماوەستا بە بدات ئێمەش عومری خوا ، زیاتریشە شایانی لێدەکەال بایی پیرۆز دڵ بە پڕ ئێمەیە شانازی جێگایی

 
Ali Khani 

 
 .زێبەر زادەی حەسەن عەبدواڵی ستاۆمام بی  دا شیۆەخل هەر شایانیەتی بەجییە کاریکی رۆز زەۆپیر
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Mahmoud Risha 

 
 هیدوای و ،شدانازیه یەجدیگ کدورد لدیەگ و حیزبمدان ۆب وهەیۆک یۆزانک نەالی له خریەف دکتورای ،ۆئاس دکتور واڵس
 .خوازالەد زاده نەسەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام ناسەماندون و رەشۆکێت زێرەب ۆب ساخی شەل و ژیێدر نەمتە
 

Hemin H Mirkhan 

 
 حسن عبداللە مامۆستا وەکوو زاتێکی قەرزداری کوردی ئەدەبیاتی هەروەها و کوردستان و کورد خوازی ڕزگاری بزاڤی
 وەدیدار دا خۆشەویسد  ئاسدۆی. د ڕۆلدی و کەسدایەتی ڕابدردوودالە سدەدەی نیدو لە مامۆستا کارەکانی ئاسۆی. زادەیە

 .شایستەیە کارە ئەال بۆ کۆیە زانکۆی بۆ سوپاس. ناسینتان بە خۆش الم. کەوتوون
Shola Qadiri 

 
 لە رێددز کە کددۆیە زانکددۆی بددۆ رێددز و سددپاس. گیددان کدداک هەموومددان لە ئێددوەو لە بەڕێددزو مامۆسددتای لە پیددرۆزە

 ��. داواکارال خودا لە هەموومان مامۆستای ساڵمەتی و درێژی تەمەن. دەگرن کەسایەتیەکان
 

Hosein Bakhchi 

 
 دیداری کەسدایەتێکی بە فەخدری دوکتدورای بڕوانامدای وێدنەدا کەال هەنگداوێکی لە و کدرد ڕەچەشدکێنی کۆیە، زانکۆی
 لە پیرۆزبدایی ئەوەی پدێش لێدرەوە مدن. بەخشدی حەسدەنزادە مامۆسدتا کوردستان،واتە ڕۆژهەاڵتی ئەدەبی و سیاسی

 و نرخەیددان بە کددارە ئەو ۆبدد بددکەال کددۆیە زانکددۆی کددارگێڕانی لە پیرۆزبددایی دەزانددم پێویسددتی بە بددکەال، مامۆسددتا
 ئەدەبیددا، و سیاسدی جیاوازەکدانی بدوارە لە حەسدەنزادە مامۆسدتا بەرهەمەکانی و خزمەتەکان. لێبکەال دەستخۆشیان

. کدوردەواری کۆمەڵگدای ناسراوەکانی هەرە کەسایەتییە لە یەکێک کردۆتە ناوبراوی و تێپەڕاندوە دوکتورای سنووری
 .دەخوازال بۆ ئاواتەکانی بە گەیشتن و ژیتەمەندڕێ هیوای و بێ  پیرۆزییان
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Amin Raschidi 

 
 بدۆ رچەشدکاندنێک ببێدتە کدۆیە زانکدۆی جێدیەی بە رێزلێندانە ئەو کە هیدوایەی بەو دەکەال مامۆسدتاال لە پیرۆزبایی
 .بەرانبەر چاوەڕوانی بێ دەکەن نەتەوەکەیان خزمەتی کە کەسانەی ئەو قەدرگرتنی و رێزگرتن

 
Hàw Ré 

 
 ...کات ساغی لەش درێژوو تەمەن خوا بەنرخە، و باش شتی هەرچی شایانی لێدەکەال، باییپیرۆز زۆر
 !باال جیرانتان ئەوکات منیش خۆزگە! بەخشیوە پێ  دیاری قاسملۆ. د کە شانازیە لەوە زیاتر چی
 

Shler Hassanpour 
 
 .گشتیبە بەرێزتان بنەماڵەی و ئێوە لە دواتر و ماموستا بەرێز لە یەكەال! پیرۆزە زۆر
 

Dimasi Abobakr 

 
 کددردە بنەمدداڵەی و تەمەن و ژیددان کە ماموسددتا شۆرشددگێرکی و شۆرشددگێڕ ماموسددتایەکی لە زانددی قەدر خۆشددە چەنددد

 .لێگرتنێکی ڕێز هەموو شایانی تۆ کە ماموستا بێ پیرۆزت دابەشکراوەکەی، واڵتە نەتەوەو و زمان بۆ قوربانی،
 

Abdul Kadir Said 

 
 زۆر مەیدددانەیە ئەو جددوانی نمددونەیەکی مامۆسددتا جەنددابی و کددوردی وشددەی لە ڕێزلێنددانە سددتامامۆ ڕێزلێنددانەی ئەال

 خۆش اڵبووال
 

Chnoor Mehrparvar 

 
 .دەخوازال بۆ ساڵمەتی و درێژی تەمەن هیوای. بگیرایە لێ رێزەی ئەو دەبوایە مێژە لە بەراستی. پیرۆزە زۆر زۆر
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Qadr Husseni 

  
 .وەگەلەکەی دێموکڕات بنەماڵەی مامۆستاو لە و خۆت لە پیرۆزە

 
Fariba Waysi 

 
 . بەرێزتان بنەماڵەی و ئێوە لە دواتر و ستاۆمام بەرێز لە یەکەال! پیرۆزە

 
Mohamad Khademyani 

 
 ال كده ده كوردسدتان ریمی هده بدااڵی خوێندنی تی زاره وه و  كۆیه زانكۆی لێ اتوی رانی به رێوه به سپاسی  وه دڵمه ناخی  له
 زۆر. رمان رێبده و مامۆسدتا بدۆ  دیداره و اڵت خده مترین كده  وه ئده. یان  وره گده  نگاوه هده و كناسی مه ئه و ێزانینپ و ئه بۆ

 ".کوردی پاراوی زمانی وانی پاسه ، وانیشه پاسه که رێک رێبه ی ربرده سه. "اڵت رۆژهه شۆرشگێرانی  له  پیرۆزه
 

Karim Weladbagi 

 
  ؛؛ پێ  بڵندین سەر وە ئێمەی  سەربڵیندیی و شانازیی جێی هەمیشە زادەحەسەن عەبدوڵاڵ مامۆستا گەورەال

 خۆش ئێوەیش ودەستی پیرۆزە؛؛
 

Kader Nabizadeh 

 
 مانددوویی بە هەس  کوردی زمانی بە خزمەتکردن لە کات هیچ کە ئەوەی بۆ تەندرووستی هیوای بە و بێ  پیرۆزی
 .نەکات

  
 محمد گلپسندی

 
  ڕزگاری لەڕێگای کە تێکۆشەرانەی ولەهەمووئەو دێموکرات کوردولەحیزبی لەگەلی. س خۆشەوی لەمامۆستای پیرۆزە
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 !دڵخۆشین ئیوە وەک هەموومان. بوون بەڕێز مامۆستای وەفاداری یاوەری یارو گەلەکەیان
 

Asso Mukriyani 

 
.  بێد  پیدرۆز نتدانئازیزا سدەرجەال و ئێدوە و مامۆسدتا بەڕێز لە. دەکەال کۆیە زانکۆی بەڕێوەبەرانی لە خۆشی دەس 
 .ئاواتمە سەربەرزیتان و ساڵمەتی و درێژی تەمەن

 
Baba Xaman Xaman 

 
 نگدىەرهەف شانىۆكێت و ادبيات و زمان وانىەپاس. رشنگدارىپ وىێژم له واڵس يهۆك ىۆزانك ىەجوان هسته وەل واڵس
 .ىەكەي تىەوايەتەن
 

Xalid Pshdari 

 
 .خوازالەد نابیانەج ۆب ژیێدر نەمەت هیوای موومانەه ۆب شانازیه یەجیگ ستاۆمام مانەورەگ ستایۆمام له زهۆپیر
 

Halimeh Ismaeli 

 
 ڕێکخستنی و یەکریزی دوکتورای کە ئاواتەخۆازال تێکۆشەر ستایۆمام بێ  ساڵم  و ساغ دڕێژو تەمن هیۆادارال پیرۆزە
 دەکرێ  ازس لی زێریشی پێکەری کە ئەوکاتە بێ  بەڕێز ستایۆمام هەر کوردیش ناوماڵی و کورد

  
Houshyar Honar Pajooh 

 
 .ئاواتمە سەربەرزیتان و ساڵمەتی و درێژی تەمەن موومانەه ۆب شانازیه یەجیگ دەکەال مامۆستاال لە پیرۆزبایی

 
Hassan Ahwen 

 
  زمانی و ئەدەب مامۆستایانی مامۆستای پێشکەشی کە هەبا جێگیرتر و گەورەتر پیرۆزبایی لە وشەیەک بریا
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 ....کوردە ئاسۆی بابی هەال و کوردە ئەدەبی ئاسۆی هەال مامۆستایەی ئەو. ..کردبا کوردیم
 

Mohammad Bayazidi 

 
 جدێ کوردیددا زمدانی پاراسدتنی و بردن پێش بەرەو پێناو لە کە کەسانە لەو ڕێزگرتن. بەڕێز مامۆستای لە پیرۆزە

 .الیەکە هەموو ئەرکی دیارە پەنجەیان
 

Farsana Rashid Zadeh 

 
 هیوای و دەكەال زادە حەسەن عەبدواڵ مامۆستا ، نەناس ماندوو و گەورە مامۆستای ئاراستەی خۆال گەرمی پیرۆزبایی

 كورد پیاوی گەورە بۆ ساڵمەتی و ساغی لەش
 

Yousef Afraseab 

 
 .سەرکەوتن و درێژی تەمەن و ساڵمەتی هیوای بە و مامۆستا بەرێز لە پیرۆزە

 
  

Reza Mohammad Amini 

 
 بدێ سدالمەت و پیدرۆزە زۆر دەسدکەوتتبا، پدێش سدەدە وێدن دەبا شانازییەی ئەو مامۆستا بڵێم ئەگەر نییە پێ ەڵگون
 .هەموومان مامۆستای

  
Hussein Sharefi 

 
 نەمەت و تىەالمەسد هيدواى مدهێئ ۆبد شدانازيه جيگداى كدورد ىەورەگ رونداكبيرى و رەشدۆكێت سدتاىۆمام لده زبئۆپير

 .خوازينەد ۆب دريژى
 



زادە حەسەن عەبدوڵاڵ امامۆست ەب شانازی دوکتۆرای بڕوانامەی ینیشخەب  

 

 

80 
 

 
Osman Bewrani 

 
 دروسدتکرا بدۆ پەیدکەری دەیدان بە ئێسدتا نەبا کورد مامۆستا ئەگەر دڵنیاال قابیلە، زیاتری لەوەی زۆر بێ  پیرۆزی

 .بوو
 

Qader Mohamad Gol 

 
 لەوە زۆر میدددالی دا نەتەوەکەی یڵددد لە جەنابیددان ەڵسددا مێددژ لە خۆشەویسددتمان، و ئددازیز مامۆسددتای لە پیددرۆزە
 .وەرگرتووە بەرزتری

 
avan Duost 

 
 خەاڵتی بایەخترین پڕ و بەرزترین شایانی حەق بە کە خۆشەویس  مامۆستای بۆ سەرکەوتن و تەمەندرێژی پیرۆزە
 کۆیە زانکۆی بەرپرسانی بۆ خۆشیش دەس  زەوییە گۆی سەر
 

Hassan Khoshkalam 

 
 دەکددات امامۆسددت پدداراوی وزمددان لەتواناولێ دداتوویی بدداس هەرکەس مەڕاسددیمەدا لەال دیددتم کاتێددک بێدد  پیددرۆزی

 هداوبیر وشدارەزا بەتواندا کەسدایەتیەکی چ کەلەگەڵ دەکدرد بەخدۆال وشدانازیم دادەهدات بەلەشدی تەزووال لەخۆشیان
 دەکەال زاتەگەورەیە ئەال بۆ تەمەندرێژی هیوای وهاوسەنگەرال

  
Ahmad Labady 

 
 بەرێدز مامۆسدتای. دەکەال حەسدەنزادە عەبددوال مامۆسدتا بەرێز لە پیرۆزبایی منیش. بەرێز ئاسۆی کاک خۆش دەس 

 لە بکدری خەالت تدریش گرینگدی بدابەتی زۆر بدۆ دەبدی مامۆستا. زیادتریشە زۆر بەلکو و بڕوانامەیە ئەو شایستەی
 سەرکردنی چارە شانازی کە رۆژهەالتە کوردی ڕزگاریخوازی بزۆتنەوەی قایمەکانی کۆڵەکە لە یەکیک بەرێزیان وان
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 هەر سیاسددیەکانی حیددزبە و سددەرکردەکان زۆربەی بە کە هەیە وردداکدد هدداوچەرخی مێددژووی لە گەورە موشددکیلەی دوو
 و کددۆمەلە گەڵ لە براکددوژی شددەری ڕاگرتنددی ئەویددش نەکددراوە، و نەدەکددرا چارەسددەر کوردوسددتان پددارچەی چددوار

 و مامۆسدتا پدێش سدەرکردەیەک هدیچ. بدوو دا خدۆی سدیکریتیری کاتی لە دێموکرات حیزبی البالەکانی یەکگرتنەوەی
 ئەگەر وایە پدددێم مدددن. نەبدددووە گەورانە نەهدددامەتییە دوو ئەو ارەسدددەریچ پەرۆشدددی بە ئەوەنددددە اشئێسدددت بگدددرە

 هەتە بدۆ گدرینگە کدارە دوو ئەو تەنیدا نەگرین، چاو بەر لە جواڵنەوەکەی و کورد بۆ ماموستاش تری خزمەتەکانی
 نەوەکدانی بە و دەنووسدی کدورد ڕزگداریخوازی خەبداتی مێدژووی سدەروی لە زێدڕین خەتی بە مامۆستای نێوی هەتایە

 پاڵپشد  و بگێدرێ خدۆی رابەری و مامۆسدتایی دەوری دیسانیش بەرێز مامۆستای کە هیوادارال. دەگێرێتەوە داهاتووی
 بدۆ درێژ تەمانێکی ساڵمەتی و ساغی داوای. حدک ریزەکانی ناو ویەکگرتوویی دێموکراتەکان گرتنەوەی یەک بۆ بی

 .دەکەال خۆشەویس  مامۆستای
  

Chia Aliyar 

 
 .دەخوازال مامۆستا جەنابی بۆ تەمەندرێژی و ساڵمتی پیرۆزەوهیوای زۆر. فەخریە بووئەوخەاڵتە بااڵ بە پڕ کااڵی

 
Kamran Haddad 

 
 و مامۆسددتایە تەندرووسددتیی و تەمەندددرێژیی ئددارەزووال شددانازیمانە، جێگددای و خۆشەویسددتمان مامۆسددتای لە پیددرۆزە
  گیان دوکتۆر خۆش تۆش دەستی

   
Ghader Paymozd 

 
 .دەخوازال بۆ درێژی تەمەن و سالمەتی هیوای و دەکەال مامۆستا لە پیرۆزبایی جوانترین و بێ خۆش ب اجەن دەستی

 
Ismael Ahmedian 

 
 .ێملەئ یپ وهەدل ناخى له زبايتانۆپير و يهەه دوكتر دوو رەه ۆب زياترال وتنىەركەس هيواى
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 جالل بێتوشی

 
 و دەکەال تددایبەتی بە دێمددوکرات تێکۆشددەرانی هەمددوو و بەڕێددز ئێددوەی و مامۆسددتا یجەندداب لە پیرۆزبددایی دڵەوە لە

 پدێش بەرەو سدەرکەوتن لدوتکەی لە هەردەال زادە حەسدەن مامۆسدتا دێمدوکرات خۆشناوی دیارو سیمای دەکەال ئارەزوو
  .دابێ چوون

 
 سەروەرمان بۆ ساغی لەش و درێژی تەمەن هیوای

 
Mohammad Mirawayi 

 
 هەمددوو شددایانی مامۆسددتا. بددکەال زاتە ئەو جددوانی وەسددتێکی ندداتوانم کە حەیددف. سددەروەرمان و مۆسددتاما لە پیددرۆزە
 .ساڵمەتی و شادی بە بێڵێ بۆمانی خوا. بۆی بسووکە زۆر خەاڵتێکی یە فەخری دکتۆرا ئەو و باشە شتێکی

 
Barzou Ismael Mansour 

 
 هەمیشدە پدێکەوە کاکردنمدان ماوەی لەو چۆن دەکەال، گەلەکەمان هەموو و خۆشەویستان باوکی لە تۆ لە پیرۆزبایی

 بداوکی دکتدۆر، بڵێدین پێد  بووید  ئەوە شدایەنی بەراسدتی تدۆ چدۆن دڵنیداال ، دەبەخشی کوردایەتی  و خۆشەویستی
 .نازناوەیە ئەو شایانی بەرێزیشتان

 
 باوک ی زادە حەسەن دکتۆر و ئاسۆ دکتۆر لە ساڵو

 
Azad Banayi 

 
 خسدتە گرینگەیدان ئەرکە ئەو کە کدۆیە زانکدۆی بدۆ سدپاس و ئدازیز مامۆسدتای لە گەرمدم رزۆ زۆر پیرۆزبدایی وێڕای

 کە گەورەیە شدانازییەکی دیمدوکرات ڕۆلەکانی ئێمە بۆ. کرد دەستەبەر خۆیان بۆ شانازییەیان ئەو و خۆیان ئەستۆی
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 لە فەخدری دکتدورای رمانمشدوو بە و زاندا ڕێندوێنێکی و مامۆسدتا و هاوڕێ حیزبەکەمان، ڕێبەرانی لە یەکێک ئەمڕۆ
 ویسددتیی مدداف و خەباتکدداری و شۆڕشددگێڕی دکتددورای مێددژە لە زۆر مامۆسددتا دیددارە. وەردەگددرێ کددوردی زانکددۆیەکی
 نێدوەرەی پدڕ و جدوان و پێدز بە نوسدینە ئەو بدۆ سدپاس. گەلەکەمدان ڕۆلەکدانی هەمدوو چاوی بیلبیلەی و وەرگرتووە
 سدداخی و لەش و سددەالمەتی بە تەمەنددی سەدسدداڵەی مددۆمی یزئدداز مامۆسددتا دارال هیددوا. گیددان دکتددور جەنابیشدد 
 .ببینێ خۆی چاوی بە داگیرکراومان واڵتی سەربەستی و ئازادی و بکوژێنێتەوە

  
Syeman Azizi 

 
 .زیاتریشن لەوە زۆر شایانی جەنابتان شەرۆکێت هیژاو ماموستای پیرۆزە

 
Hashem Ahmadzadeh 

 
 !دەنووسن ئاوا ئێوە کە بێ  ڕاس  پێسەوانەکەشی دەبێ. کوڕ ەب باوکە ئەڤینی ئەڤین، جوانترین دەڵێن
 !کوڕ لە پیرۆزترە و باوک لە پیرۆزە

 
Qader Qazani 

 
 کدوردو بدو بێد  عەمدرت ڵسدا هەزار سدەردارمان گەورو بدم قورباند  انیدگ سدتاۆمام رێدزدار بێد  پێدروزی جار هەزار

 .کوردستان
 

Ahmed Qazi 

 
 قلم و زمان بە خزم  ۆب دەگرال شەونەخونی بوون ماندوو لە زێر کەالەد ەویستمشۆخ ستاۆمام لە پێروزبای ڵبەد پڕ
 سددتاۆمام ئێتتخدداری دوکتددورای بێدد  زتۆریددپ دوبددارە رانەواسددتاوە سدداتیکش ۆبدد دا کە نەتەوە ندداوێلەپ رشددگێریۆش و

 .زیاتر تیەخزم بو ژبکاتێدر تەمەن  دەپاریمەوە لەیزدان نەناس ماندو
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Nasir Sadeqi 

 
 زۆرن فێربوونی و باس وتارو هەڵگەری مامۆستا خۆنەوستی سەداقەت و ئەدەبیات لە لێوڕێژ و ئەزموون پڕ تەمەنی

 و کەال و وەرد نووسنە ئەو بۆ گیان دوکتور خۆش دەستان بن سەرکەوتوو جەنابیشتان بمێنی هەر سێبەریان سایەو و
 .پوختە

 
Dyar Sweden 

 
 بەرێزتدان نیسدبەت بە حیدزب و باوکد  زەحمەتەکەندگ زیداتریش هەمدوی لە زیداترە، لەوەش شایانی و بێ  پیرۆز

 .بن درێژ تەمەن هەر.نەچوو بەهەدەر
 

Hosein Molana 

  
 ئیشدداللە دەخددوازال ئدداوات بە بددۆ درێددژی تەمددن هیددوای دەڵددێم بەڕێددز زۆر ماموسددتای بە پیرۆزبددای دڵددمەوە قددواڵی لە

 هەمدو بدۆ شدانازیە جدێگە بەراسدتی زیداترە لەوە رزۆ شایەنی خۆشەویش  ماموستایی بێ  بەسەرمانەوە هەر سایەیی
 کورد قەومی

 
Khaled Gholami 

 
 و کدات وومدەه و خشدراوەەب ێپد تیکدیللەمی بداتیەخ پیشدڕەوی و بدون سدتاۆمام دوکتدورای ژهێدم لده رۆز ستامانۆمام
 دوکتدور و دەخدوازال ۆبد تیەمەالسد و ژیێددرە نەمەت هیدوای و یدهەه و بدوە ڵیدکەگ شانازی و خرەف جیگای ستاشێئ

 .بی  وتوەرکەس و یبژ و دەکڕی  ڕیزتەب وەک شیاوی ئاوا رەه چاوەروانی رزەب پایه کیەستایۆمام کوڕی له گیان
 

Salar Hisami Hisami 

 
 .بێ پایەدار هەر سێبەریان ڕێشە هەزار داری وە.. .مامۆستامان گەورەتریشە خەاڵتی شایانی و پیرۆزە
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Hiwa Naseh 

 
 ر هده.  تده هیممه  بده و ویقدار  بده و ر تێکۆشده پیداوێکی ، زیداتره شدایانی ال، کده ده  زاده سده حه مامۆسدتا  لده پیرۆزبایی

 ...بێ  ندرێژ مه ته و ندروس  ته
 

Awat Izadpanah 
 

 .جوانە نووسینە ئەو بۆ خۆش جەنابیش  دەستی دەخوازال بۆ سەالمەتی هیوای بەڕێزو مامۆستای لە پیرۆزە
 

Rasul Izadpanah 

 
 بێ  ساغ درێژولەش تەمەن خوا یا هەموومانە شانازی جێگای بێ  پیرۆزی هەزارجار

 
Sherko Kirmanj 

 
 بووال کوردی زمانی جوانی بە ئاشنا مامۆستا حەمەدۆکی لە یەکەمجار من... کوردی زمانی مامۆستای لە پیرۆزە

 
Osman Suleimani 

 
 و درێدژی تەمەن بەهیدوای دەکەیدن، بەرزە زاتە وئە ڕۆڵەکدانی ئێوە هەروەها و گەورەمان مامۆستای لە بایی پیرۆز
 .بەڕێزیان بۆ ساڵمەتی و ساغ
 

Suleiman Dilsoz 

 
 کدوڕ و بداب تەمەندی. وەرگدرت چێدژال". ڕواوەتەوە خدۆی پنجدی سدەر لە گیدا" شوکر دەڵێ پێمان نووسینە کورتە ئەو
 .حەمەدۆکی وەرگێڕی کوڕی کە خۆت لە خەنی. بێ درێژ
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Mohammad Nestani 

 
 گەورا خددوای کددوردی نەتەوەی هەمددوو شددانازی جێگددای و زيدداتری زۆر شددايانی پيددرۆزە دێموکراسددی مامۆسددتای الگەورە
 .دەکاال بيرت زۆر دەخوازال بۆ سەالمەتي  هيوای دەوێی خۆشمان حەسەنزادە مامۆستا کابۆمان دڕێژت تەمەن

  
Fateh Aresh 

 
 .بێ  درێژ تەمەن الهیوادار. مامۆستایە کەسایەتیی شایانی خەاڵتە ئەوە پیرۆزە،

 
Keivan Kurdstani 

 
 سدتایۆمام  ێدپ رزینەربەسد... وه، دلده نداخی له ستایهۆمام نابیەج ساغی شەل و تیەسالم هیوامان و  ێب زۆپیر
 ...هیژا، و زنەم
 

Rahman Nisstany 

 
 باشبێ دروس تەن شادو هەردەال هیوادارال و بێ پیرۆزی زیاترە لەوەش زۆر شایستەی حەسەنزادە بدواڵەع مامۆستا

 
Kerim Rasuli 

 
 دەسدتی.رێبەریدەکات مەزن مامۆستای کە رێبازەین ئەو قوتابی کە ئێمە بۆ شانازیشە و مامۆستا جەنابی لە پیرۆزە
 بەپێزە بابەتە ئەو بۆ ئاسۆ کاک خۆش تۆش

 
Sharif Azizi 

 
  و زمان زانینوو لە پەری ەکیهەگبەی ئەو میشەەک رۆز ،بگرە و تیەیۆخ قیەح دا بوارە لەو ،ستاۆمام زەۆپیر رۆز
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 ۆبدد ریبدداز بە بیدد  بە تددوانیەب تددا رەخسدداواەن ۆبدد تەواوی جددالیەم و دەرفەت داخەوەەب کە یە پددی کددوردی ئەدەبددی
 مدن: بەخوینددرن کوردیددا یۆزانک کتیبخانەو لە کورد زمانی بنەرەتی وانەی وەک فیربن لی کورد ڵەکانیۆر دواروژی

 .بێ  زۆپیر رۆز کەی؛ڵەبنەما واستۆمام زمەتخ دەنێرمە رێگەیەوە و لە ماڵەکەالبنە و الۆخ بایی زۆپیر گەرمترین
 

Shoresh Shahbaz 

 
 و هەموومدان بدۆ فخروشدانازییە جیگدای مامۆسدتا بەراسدتی گیدان، دوکتۆر ئەویە نگت  سخن مامۆستا نووساال کاتێکی
 .سەرتری لەو شایەنی بەرێزال مامۆستای پیرۆزە جار هەزار هەزار

 
Paxshan Rahimy 

 
 .بێ  خۆش بەرێزیش ئێوەی دەستی هەمووان بۆ شانازی  جێگەی شۆرشگێر مامۆستای بێ  درێژ تەمەن

 
Maroufi Raman 

 
 گەورەیەی کدارە ئەو. وەررتدووە دوکتدۆرای فەخدری خەاڵتدی دا خدوێنەر هدزری و بیدر لە حەسدەنزادە مامۆستا لەمێژە
 وێدژی سدادە و پداراوی لە کە بێ خۆش تۆش قەڵەمی و دەستی. بوو راستیە ئەو رەسمی الیەنی تەنیا کردی زانکۆی

 .کوردی زمانی و ئەدەب مامۆستای لە پیرۆزە. گرتووە بابی ڕێسکەی کوڕ دا،
 

Bekir Şiwanî 

 
 زانکدۆی بدۆ سدوپاس. گەورەتدرە لەوەیدش زۆر لێندانی ڕێدز شدایەنی کە هەموومدان خۆشەویسدتی مامۆستای لە پیرۆزە
 .کۆیە

 
Sirwan Hafidi 

 
  وەک، کە خۆشبێش تۆ دەستی. ورەمانەگ بەڕێزو ستایۆمام لە گەرال پیرۆزبای ێڕایو ویس ەخۆش ئاسۆی ردکتۆ
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 بەڵکدوو تیدژ.. چەقدۆی .کەن هیدوادارال ڕێدزی جێگدای، هێنداوە بەجدی بسوکد  ئەرکێکدی ورەمدانەگ بدابی بۆ وەفایک
 درێژبن، مەنتە دووکتان هەر ستاۆمام بە بدا ساغی لەش خوا بەرەکەتبێ و بڕشتو بە ەم قەڵ
  

Karimyan M Amin 

 
 .خوازالەد ۆب ژیێدر نەمەت هیوای و ستاۆمام زێرەب له زهۆپیر
 

Muhammed Abdulla 

 
 درێدژە پشدوو سدەرکردەوخەباتگێریکی وێدنەیە بدێ کدوردیزانێکی و پەروەر کوردسدتان و کدوردپەروەر داهێدنەرە باوک 

 نە کدورد خوازی رزگاری خەباتی مێژوی لە کە هێنا حزب سکرتێری لە وازی یەەقینەراست دیموکراتێکی ماندنەناسە
 .ماچکرد کەسی سەد دەستی بوەوە پەشیمان دوایی کرد مامۆستا لە چاوی هادینەب دین صالب ا تەن کراوە
  مامۆستا گەورەیی لە سالو
  مامۆستا خەباتی لە سالو

  پیرۆزە پیرۆزە
 گیان مامۆستا

 
Sarwar Abdullah 

 
 ماندوو لە و کۆشش لە زۆر ریزی کەالەد عەبدوڵاڵ کاکە شەویستمۆخ و ئازیز ستاۆمام لە بایپێروز مەوەڵد کانی لە

 دا کە نەتەوە لەپینداو شورشدگێری و وەرگێدڕان و زمدان بە مەزنەی خدزمەتە هەمدوو بدۆئەو دەکەال شەونەخونی بوون
 کە دەکەال زانکددۆیە ئەال نیمامۆسددتایا و ئامادەکدداران و ڕێکددخەران و پێشددنیارکاران لە دەستخۆشددیش... بەخشددیویەتی

 ئاسدتی لەسدەر.. عەبدوڵاڵیە مامۆستا شایەنی فەخری دوکتورای بەخشی بەهەردووالوە شانازیان جوانەیان کارە بەال
 بدۆ بۆنەیەکددا لە بدوو هاوسدەفەرال کاتێکددا لە نداکەال لەیداد جوانەکانی تێبینییە مەزنە مرۆڤە ئەو قەت کەسیشدا
 دەربدددارەی موحدددازەرەیەك لەمەر کدددردین پێشدددکەش نرختدددری بە گەوهەر ەل سدددەرنجی چەنددددین وێ لە و ئەمریکدددا
 .بێ  پیرۆز هەردووال لە دیسانەوە. کوردی ڕۆشنگەریی کێشەکانی
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 سول مووساپوورەر

 
 دکتدۆرای بۆبەخشدینی کدۆیەو زانکۆی لەسەرۆکایەتی دەکەال خۆشی دەس  و سەروەرمان لەمامۆستای دەکەال پیرۆزبایی
 تەمەنددددرێژی بەڕێزبەوهیدددوای لەدکتۆرئاسدددۆی خۆشدددیدەکەال دەسددد .. .ەروسدددەرکردەووس ندددو بەمامۆسدددتای فەخدددری

 .سەروەرمان مامۆستای بۆ لەئاسودەیی پڕ ژیانێکی و تەندروستی
 

Alla Anwer 

 
.  بددوێ زادە حەسدەن مامۆستا لە هەڵبێ رووی لە دەبێ زمانەی ئەو موایەێپ من مەزنە گەلێک گەورەمان مامۆستای

 لە مرۆڤەکدان کە ئافرانددووە زمدانی شدیرینی بە هێند مامۆستا. نایدۆزیەوە قامووسێکیشا یچه توێ توێ لە هێشتا
 .دەبیننەوە تێدا خۆیانی رۆحی و بوون دێنە خۆشیانی

 
Namo Sherfy 

 
 . دەخوازال ئازیز مامۆستای بۆ تەندروستی و تەمەندرێژی هیوای و لێدەكەال پیرۆزباییتان

 
Diako Sheikh Aghaei 

 
 حەسەنزادە عەبدوال ستاۆمام دێرینەمان خەباتی هاو ستاوۆمام لە بێ  پیرۆز

 
Wrya Monnet 

 
 دانداوە لەسدەر تەمەنێکدی کردویەتدی عبددللە مامۆسدتا ئەوەی بەاڵال ٫دەکرێد  سداڵ پێنج تاکو سێ بە تەن ا دکتۆرا
 بەخشدیە فەخریدان "ڕاسدتە زۆر ،کدۆیە زانکدۆی و بدااڵ خۆێندنی وەزارەتی پێزانینی بۆ سوپاس زیاترە شایەنی بۆیە

 ."دوکتورا
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Chnar Umar 

 
 زۆر .بابد  گەورەیدی لەچداو بسدوکن هەمدووی وشانە ئەو مامۆستا کوردپەروەر نوسەر سەروەر ڕابەر پڕۆفیسۆر دکتۆرا

 مامۆستا تەمەنی سەر بیخاتە و هەڵگرێ  لەتەمەنم یەزدان. بێ  پیرۆزی هەواڵە بەو دڵخۆشم
 

Eqbal Seferi 

 
. هەیە و بوو دیکەش بورای زۆر مامۆستای بەڵکوو نەبوو کوردی ئەدەبی و زمان مامۆستای تەنیا حەسەنزادە مامۆستا

 و درێژ تەمەنی. دێموکرات کردەوە بە و بەمانا زانایەکی. رووخۆشیشە و قسەخۆشی بوێری، دڵپاکی، مامۆستای ئەو
 .هیژا مامۆستای بێ، پیرۆز لێ . بێ ساغ لەشی

  
Ibrahim Khonuri 

 
 ڕۆژهەاڵتدی و تدایبەتی بە دێمدوکڕات حیزبدی بدۆ گەورەیە شدانازییەکی ئەوە. دەکەال بەڕێز مامۆستای لە پیرۆزبایی
 .گشتی بە کوردستان

 
Abdola Azizzade 

 
 لەوە زۆر شایەنی بەرێز ماموستای ، بێ  تەمەندرێژ و سالمەت ساغوو هیوادارال و دەلێم پێ پیرۆزبایتان دڵ بە پڕ

 هەیە باشتریشی
 

Xidir Mirawai 

 
 و وئەدیب بەزمان پیرۆز گەورەو خزمەتی ئەوەندەی زادە حەسەن مامۆستا جەنابی بەرێز ئاسۆی دوكتۆر خۆش دەس 

 نەداتەوە،هیوادارال ئەوخزمەتەزۆرەیان وەاڵمی و بێ  هەركەال بكرێ  بۆی ڕەنگەهەرچییەكی كردوە كوردی فەرهەنگی
 بێ  هەربەسەرمانەوە وسایەیان بن وسەالمەت هەرساغ بەڕێزیان
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Ebrahim Hayrani 

 
 رووی انشدعابێک هیچ ئەودا کاتی لە دەڵێی دەکەی مامۆستا باسی کە جەنابتە لە رەخنەکەال مامۆستا بۆ هەیە رێزال
 ئێسددتاش کە ئەوەی هۆکدداری بددۆ بددۆوە جیددا حیددزب لە مامۆسددتاش بەرێددز کە نووسددیبا ئەوەشدد  ئەمددا ،راسددتە نەدا

 مامۆستا بێ درێژ ،تەمەن یک بە بەرامبەر هەبێ انم بوون یک لە رق و دوژمنایەتی و دووبەرەکی
 

Mostefa Shalli 

 
 .داهینانەن ئەو خاوەنی زانکۆیەک هیچ بەبێ هینان ناوت ناودارانەی ئەو پیرۆزە
 کدوردیە زمدانی پداراوترین خداوەنی ئەکدادیمی خوێنددنی بەبدێ پێاوێدک هەیە شانازیەمان ئەو کوردیش گەلی ئێمەی
 .حەسەنزادەیە عەبدوڵاڵ مانخۆشەویست مامۆستای ئەویش
  . میللەتەکەی ئازادی بۆ دەکات خەبات دەیەیە شەس  لە زیاتر ، دێمۆکڕات حیزبی یادگارەکەی لە پیرۆزە
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 خری رگرتنی دوکتوڕای فه ن زاده پاش وه سه بدوڵاڵ حه ی مامۆستا عه سوپاسنامە
 

 ن زاده سه حهبدوڵاڵ  عه

 
 بنووسێ   بڵێ و چ  کاتەی مرۆڤ نازانێ چ ئەو

 
ئەنجدومەنی زانکدۆ   دا مامۆستایەکی بەڕێزی زانکۆی کۆیە ئاگاداری کردال کە ٢٧١٩لە یەکەال ڕۆژەکانی مانگی مارسی 

بدوو وا  چدونکە بەڕاسدتی و بدێ خدۆبەکەمگرتن پدێم. بداتە تۆ( ئیتتیخاری - فەخری)بڕیاری داوە دوکتۆرای شانازی 
دا  بەاڵال لە وەاڵال. ئەال بەخشینە زۆر لە خزمەتەکانی من گەورەتدرە بەدڵەوە داواال کدرد کە واز لەو بیدرۆکەیە بێدنن

گوتم کە شتەکە لە بیرۆکە تێپەڕیوە و تەنانەت ڕەزامەندیی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستییشدی  پێی
  ٣ - ١٧کرد و ئەوە بوو کە ڕۆژی یەکشەممە   شوازیم لە بڕیارەكهئاکاال، بە خۆش اڵی و سوپاسەوە پێ. بۆ وەرگیراوە

ی ئدادار ١٧هێشتا چەند ڕۆژێکی مابوو بگەیدنە . بۆ بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی بەخشینی بڕوانامەکە دیاری کرا ٢٧١٩ -
امەتیی دا بڕیاریدان داوە بە بەخشدینی ئەندد٢٧١٤ی ١١کە ئاگادار کراال ئەنجومەنی ئاکادیمیدای کدوردییش لە مدانگی 

گەورەال بدددکەن و سددداغ بدددوونەوە کە هەر ئەو ڕۆژە و لە هدددۆڵی سدددەرۆکایەتیی زانکدددۆی کدددۆیە ( شدددەرەف)شدددانازی 
 .بڕوانامەکەال پێ ببەخشن

 
لە سددەردەمی : حەز دەکەال وەبیددر بێددنمەوە کە ئەمە سددێیەمین جددار بددوو ئەکادیمیددای کددوردی منددی بەسددەر دەکددردەوە

گەورەی کردال و لە دەوراندی ( ماازر)بە بەخشینی ئەندامەتیی پشتیوان  سەرۆکایەتیی بەڕێز دوکتۆر شەفیا قەزازدا
بەخشدیم و  سداڵەی لەدایکبدوونم لەوحدی ڕێزلێندانی پێ٠٥دا بەبدۆنەی  سەرۆکایەتیی بەڕێز دوکتدۆر ندووری تاڵەبدانی

ندامەتیی کادیمیای کوردیی لەئەستۆیە بە دانی ئە ئێستاش کە بەڕێز دوکتۆر عەبدولتەتاب بۆتانی سەرۆکایەتیی ئه
 .شەرەف منەتباری دەکردال

 
مەحموود سەرۆکی زانکۆ و ئەنددامانی  ی بەیانی بە ئامادەبوونی بەڕێز دوکتۆر وەلی١٧سەعات  ٢٧١٩ - ٣ - ١٧ڕۆژی 

ئەنجومەنی زانکۆ لەالیەک و بەڕێز دوکتدۆر عەبددولتەتاب سدەرۆک و سدێ بەڕێدزی دیدکە لە ئەنددامانی ئەنجدومەنی 
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ە بەشدداریی دەیدان کەس لە گەورەئەدیبدان و ندوێنەرانی بەشدێک لە حیدزبە ی دیدکە و بئەکادیمیای کدوردی لەالیەکد
سیاسییەکان و کەسایەتییە ئەدەبی و سیاسی و کۆمەاڵیەتیییەکان و سکرتێر و چەنددکەس لە ئەنددامانی ڕێدبەری و 

ن ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ ژمارەیەکی زۆر لە کادر و ئەندامانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و خەڵکی شارەکانی کوردستا
 .هات لە هۆڵی سەرۆکایەتیی زانکۆی کۆیە پێک

 
و ڕێوڕەسددمەدا مامۆسددتای زانددا و ئەدیددب دوکتددۆر عوسددمان دەشددتی کە یەکێددک لە ئەندددامە بەڕێزەکددانی لیددژنەی  لدده

ئامادەکردنی ئەو ڕێوڕەسمە بوو، بۆخۆی بەڕێوەبردنی بەرندامەکەی وەئەسدتۆ گدرت و بە خوێنددنەوەی هێنددێ دەقدی 
دا چێژێکددی  بەرنامەکددان  وانی ئەدەبددی لە نووسددینی خددۆی و هێندددێ شددێعری گەورەشدداعیرانی کددورد لە نێوئدداخنیجدد

ئەو وتە بەنرخانە کە لە زمانی بەڕێوەبەری بەرنامەوە، یدان لە وتداری ڕێدزدار . تایبەتیی بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی
لەالیەن ئەکادیمیداوە دەرهەقدی مدن  دا سدیوەیلی دا لەالیەن زانکدۆوە و بەڕێدز دوکتدۆر ڕێبدوار دوکتۆر حەیدەر لەشدکری

 .گوتران هەر ئەوەندە دەتوانم بڵێم پتر لە خۆش اڵی مایەی بەخۆداشکانەوەی من بوون
سەرەنجاال بەوپەڕی سوپاس و پێزانینەوە لەالیەن پڕۆفیسۆر دوکتۆر وەلی مەحموودەوە بڕوانامەی دوکتۆرای شدانازی 

یەوە بڕوانددامەی ئەندددامەتیی شددانازیی  فیسددۆر دوکتددۆر عەبدددولتەتاب بۆتددانیدا و لەالیەن پڕۆ لە بددواری وەرگێددڕان
 .بەخشرا ئەکادیمیای کوردیم پێ

 
، …وەفا و پێزانین داواال لێدەکەن کە بڵێم لە کۆیەی مەڵبەندی هەڵکەوتنی زانایان و ئەدیبان و هونەرمەنددان و

پێشدتر جارێدک بە  .دەکدراننی مدن پداداش کۆیەی بەهدرەپەروەریش ئەمە سدێیەال جدار بدوو کە خدزمەتە فەقیرانەکدا
بەخشینی خەاڵتی سەید بدرایم و جارێدک بە بەخشدینی لەوحدی ڕێزلێندان لەکتێبخدانەی گشدتی و لەالیەن وەزارەتدی 

 .ڕۆشنبیریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەسەر کرابوومەوە
 

کە هەر وەک لەوێددا گدوتم لە  -مدن باڵوبوونەوەی خەبەری بەخشینی دوکتۆرای فەخری لەالیەن زانکدۆی کدۆیەوە بە 
شەپۆلێک لە دەستخۆشدی لە زانکدۆ و پیرۆزبدایی لە  -پاداشی کارەکانی من زیاترە و ڕۆبی زانکۆ بەبەری من گوشادە

لە ئەدیبددان و ئەدەبدۆسددتان و دۆسددتان و  بە سددەدان کەس. لە کوردسددتان و دەرەوەی کوردسددتان وەڕێ خسدد  منددی
یەکدانەوە خۆشد اڵیی خۆیدان  یمەی  یدان لە ڕێگدای تدۆڕە کۆمەاڵیەتیپەیاال، بە ئهاوڕێیانم بە تەلەفون، بە کورتە
ڕەنددگە زیددادال نەگددوتبێ کە بڵددێم ئەگەر هەمددوو نووسددینەکانی . یددان لەمددن کددرد لەو ڕووداوە دەربددڕی و پیرۆزبددایی
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قەڵەمی مدن سەروەران لەوبارەیەوە بخەینەوە سەر یەک، شتێکی زۆری لە سەرجەال ئەو بەرهەمانە کەال نابێ کە بە 
 .راونە کوردی و ئێستا لەسەریان خەاڵت دەکرێمک
 

لە ڕێوڕەسمی بەخشینی بڕوانامەی دوکتدۆرای شدانازی و ئەنددامەتیی شدانازیی ئەکادیمیدادا بە زمانێدک کە بەڕاسدتی 
-بۆخۆال لێی شەرمەندە بووال و شایانی ئەو کۆڕە نەبوو،سوپاس و پێزانینی خۆال پێشکێشی هەردوو دەزگای زانسدتی 

ئێستاش کە دەمەوێ سوپاسی لوتف و گەورەیی ئەوانە بکەال کە بەڕێگای . کرد - نکۆی کۆیە و ئەکادیمیای کوردیزا
کردووال، قەڵەمم لە زمانم کدۆڵەوارترە، بەتدایبەتی  یان لێ جۆربەجۆردا و بەو وشە و ڕستە بایەخدارانە پیرۆزبایی

دا وێڕای سوپاس و پێزانینم بەو سەروەرانە  ەوایە لێرەشک. بەیەکیان بدەمەوە توانیوە و ناتوانم وەاڵمی یەک کە نەال
 .و ئەمن مەمنوون "کەمی من و کەرەمی ئێوە"دەڵێم 

 
 ئیزن دەخوازال بڵێم دەگەڵ ئەوپەڕی شانازیم بەو بڕوانامەیە و دەگەڵ ئەوەی بۆ منی سەوداسەری ڕێگای ڕزگاریی 

ەمتدر ندیە، ئەوەی زۆرتدر مندی خۆشد اڵ و سدەربەرز کوردستان هیسی لە بڕوانامەی زانکۆکانی کامبریج و هداروارد ک
اڵال ڕێگدداال بدددەن دوو تێبینددی دەرببددڕال یەکەال ئەوە کدده جێددی  بدده. یە بددوو کددرد ئەو شددەپۆلە پیرۆزبددایی و می رەبددانی

بێگومددان  -رچاو بدێ، دووەمدیش ئەوە کە چەندد کەسدێک  بده تی بەسدەرکردنەوەکەی ئەکادیمیدای کوردییشدمان له خۆیده
ئەمددن نەبددوومە دوکتددۆر، دوکتددۆرا بەرهەمددی دەوری بیسدد  سدداڵ . منیددان بە دوکتددۆر ندداوبردبوو - لەڕێددی لددوتتەوە

دا ئەمدن دەقدیقەیەک لەپدای تەختەڕەشدەی قوتابخدانە  لەحاڵێدک. خوێندن و دانیشدتن لەبەر دەمدی مامۆسدتایە دەرس
نی نمرەی قبووڵی لە سەر وەرگرتنی ئەو بڕوانامەیە کە زۆریشی پێ سەربەرزال تەنیا بەمانای وەرگرت. ڕانەوەستاوال

جدارێکی  .کەس ئەو عیندوانە بدۆ مدن بەکدار نەهێندێ  وەرگێڕانەکانمە و چیش لەوە خۆشتر؟ هیدوادار و تکاکدارال هدیچ
 .دا بەسەریان کردمەوە دیکە سوپاس بۆ زانکۆی کۆیە، ئەکادیمیای کوردی و هەموو ئەوانەی بە هەر ڕێگایەک
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 یشقەن نامحەر :یندرک ەدامائ و ەوەندرکۆک
 

 ینییاز ی٢٧١٩ یام  -  یدروک ی٢٠١٩ یڕەمەناب
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