
 د                مه  وا قازی محه شهی پ  آه زهۆ پیر  تی آتیبخانه زیاره
 لکشا الل مه جه                                                                                                                

  کوردستان-  سنه-352  ی سیروان ژماره نامه فته ه  ه 84ر   مه24
 

 وا  ی پشه آه  پیرۆزه تی آتبخانه فی زیاره ره  رۆژان، شه آرد رۆژی له ده رگیز بوام نه هه: آشا له الل مه جه
  ه ه ی آورد له رزانه ری فه دیب و نووسه دار، ئه زنه ری مامۆستا مارف خه فه سه. م یدا بكه د په مه قازی محه

  ... .  زنه  مه فه ره و شه ۆی ئه ه  ت بوو به هرۆژه بۆ آوردستانی  وه خته ولری پایته

 و  ره  به وه  شاری سنه شتی له دار و مامۆستا عوسمان ده زنه ڵ مامۆستا مارف خه هگ  ده2005/9/23رۆژی 
ی  آانی خۆی قسه رییه وه  بیره دار له زنه  درژایی رگا مامۆستا مارف خه به. وتین ركه شاری بۆآان وه

  ه ڵ آه گه وت ده س و آه هندی و ه ت و پوه آتی سۆڤییه  یه ری سانی خوندن له وه بیره. آرد هبۆمان د
رانی  شاعیر و نووسه... مر،  ڕ شۆڕش، بارزانی نه  مه  لهها روه هب و زانست و ه ده ت و ئه پیاوانی سیاسه
ی درژی  مانزانی رگه نه... زایر و  ه غدا و الج  به بی آوردی و ژیانی خۆی ه ده نگانی ئه آورد و پشه
   خانه وان بوو به  بۆآان آاك شیروان یاری روژنامه له... واو بوو  قز و بۆآان چۆن ته  و سه نوان سنه

  تبوون بۆ بۆآان و ناچار بووم لها ه وه  ورم یه رچند ماڵ و مندام له هخۆیی مامۆستایان و منیش ه
 رانی بۆآان  شاعیران و نووسه و، زۆرێ له شه... ران دا بووم  براده تی خزمه  ر له ه م ه الیان بم، به

 و  وه م آۆبوونه ه ن قه حیدی بووین و یارانی خاوه تی مای آاك ناسری وه عوه ده.  وه ریان آردینه  سه به 
می آرد و و ی ده قسه  وه تكه ر بابه ه ه ، له رییه وه ك بیره ی دنیایه زنه راستی خه  به مامۆستا مارف آه

  مای آاك شیروان و منیش  وه ڕانه مامۆستایان گه...  و داشكابوو  تی شه دوو به.  وه دایه آانی ده پرسیاره

 ... .بۆ الی ماڵ و مندانم 

                                        
         

 میوانی   آرد و بووینه  شكنه  ناه ان له ویست و خوازی مامۆستایان رووم ، به وه و شه  یانی ئه به
ن و  قه آی ره یه پۆكه ، ته  شكنه  ئستا ناه ند سای پش له تا چه.   گۆڕاوه  شكنه ناه.  ك ن زیره سه حه
آی   نو گگۆیه ك، له ن زیره سه  ئستا، حه ند سا پش له تا چه...  شار بوو   نی دوور له رده به
 و سیمای  راستی شاردایه  نوه  له شكنه م ئستا، ناه ڕوانی، به ، بۆ میراوای ده ریبانه ا، غه د ژارانه هه

ر  عجه وری مه ورانده ، ده وه ته آیش رازاوه ی زیره آه گۆڕه.  ر آردووه  به نگینی له ی ره  و جامه گۆراوه
دا  آه ره عجه ی مه رده ر نه  سه ، له  شكنه ، نۆتی گۆرانیی ناه ندانه رمه ونههآی  یه  شوه  و به آشراوه
مامۆستا مارف ... ،  وه ته رازاوه یت شیعری جوان ك و و به  سمكی زیره ره ش به ، گلكۆآه نووسراوه

 و چۆنیان   چیان آردووه وه غدا پكه  به  له  آه ك گاوه ن زیره سه ی حه رباره ری ده وه ندێ بیره هدار، زنه خه
ات بۆ هی  آه ردانی پرۆژه داری الوی بۆآان بۆ سه  شاره دا بووین آه ینه ین و به م آه له ...  هابواردوور



 راستی  نابی شاردار، به جه.  آشا وه سمكی یادگاریمان پكه ند ره  ئاشنا بووین و چه وه رێ و پكه ونده
  آی تازه یه ر پرۆژه  سه یگوت، له ده.  ی شاری بۆآانه وه دان آردنه  و ئاوه وه ریكی رازاندنه  خه دسۆزانه

ی  آی رازاوه یهیرانگا سه   بكات به ری سنه ی ئاویه  شوه وێ آوی الی روژئاوای بۆآان به هی ن و ده آه آارده
 ...  ران راآش  ردشگه  و گه كی شارانی دیكه رنجی خه  بتوان سه گشتی آه

گكۆی .  بابكن ره  به  له آان آه دییه تهه و مو ی ئیلخانیزاده هما ، زدی بنه مامیانه ش ئاوایی حه  ئره-2
ر   سه ی ئیلخانی له ماه گۆرستانی بنه.  یه  شاعیری نوخوازی آورد لره ی ئیلخانی زاده سواره

   پ له ره وانی سه  جه ، به آاك سواره.  یه هه و مجوری  سار آشراوه وری حه  و ده آه یه پۆكه ته
و  ئه.  ئاشنا بووم ڵ سواره  گه من له.  ژر خاك زووی برده زاران ئاوات و ئاره هه و  وه ی نایه آه ونه خه
. آرد ش ده ی پشكه«  للی تاپۆ و بوومه»خی   بایه رۆك و به ی پ ناوه رنامه  تاران بوو، به ی له آاته

و   نووسینی ئه ست پكرد و به ت ده هه آوردستانی روژ دا، شیعری نۆی آوردی له رنامه  و به ، له سواره
 بیاتی آوردی ئاشنا ده آانی شیعر و ئه ندییه تمه ڵ تایبه گه سی ده  زۆر آه  خۆیه تی به تی و تایبه په  آوردییه

   گۆڤار و بڤۆآه  بووم و له  نه وه بیاتی آوردییه ده نگی ئه  ته  زۆر به وه  داخه ی من به و آاته ئه... آرد 
. م بیاتی آوردی بكه ده  ئه دام روو له انی دهه سوار  ، آاآه وه آرده آاندا شیعر و چیروآم بو ده فارسییه

بی  ده  بواری شیعر و ئه د سایش له ر سه گه  ئه-: گوتی: م ناآه بیر  له آی آاك سواره یه رگیز قسه هه
 فارسی زمانی زگماآت  چونكه.. .وان  خه  شاملوویان ئه ت نابی به قه. ی و تیكۆشی وڵ بده ههفارسیدا 

 ...وی و  آه ر ده وی و ناوبانگت ده آه دهر  آوردیدا، زوو سه م له به.  نییه
راو، سواری ماشن  گوندی سه و  ره  ناو شاری بۆآان، و به وه تینهها،  تی گكۆی سواره  دوای زیاره-3

  دێ، له مه حه وا قازی مه  خانم، آچی پشه  منیره میوانی مای به رار بوو، ببین دا، قه ره فه و سه بووین وله
  ی دووپاته آه ته عوه ده لیفون  ته  خانم، به ی منیرهَردار، آور وی پشتر آاك سه شه... راو  سه گوندی
  ره مویست به ند ده ر چه هه.  دا بۆم ویستانه و خۆشه ڵ ئه گه آرد منیش ده زیان ده  ت حه  تایبه  و به وه آرده
ی  آه  پیرۆزه ت یادگار و آتب خانه  تایبه  و به رزه  به ماه و بنه وقی دیداری ئه م شه رم بۆم، بهو و
،  آی موتا آردووه یههاوا قازی، چلۆن آتب  آرد بزانم پشه زم ده حه. ستی آردم بهر مر، ده وای نه پشه
رگی   مه رۆك آۆماری جوانه ی سه ندشه ی فیكر و ئه آان، بیر و بۆ چوون و راده بهوعی آت  جۆر و نه دیاره

نا و چۆن  چۆ  آه کتبخانهپارزن و  آان چۆن ده ویست بزانم، آتبه ھهم ده.  وه آرده آوردی بۆمان روون ده
وانیش بۆ   ئه نگه م بوون، رهیای خۆیدا نوق  خه  و له آه ر یه ههرانیش،  فه وسهها... و  ندی آراوه به قه به ته

آانی خۆی  رییه وه  دار، بیره زنه مامۆستا مارف خه. یان بوو له وا په  ژیانی پشه ك له یه دیتنی، گۆشه
تاح  راو مای فه  گوندی سه  شمان له  خۆآه  و مای خانه ژیا، گیاوه  باآۆ ده  له حیم قازی آه ڵ ره گه ده

و ... وا   خانمی آچی پشه  مردی منیره بوو به  ده آه... دری قازی بوو  حسن خانی سه مه خان آوری حه
  له...  ستۆ بوو  ئه ی وه  آه رآی، پاراستنی آتیب خانه وا، ئه ك میرات گری پشه  خانم، وه  منیره دیاره

وڵ و  ی ده قه ته... رد و سوور  ك، ژن و پیاو، زه ه ش به تكی خۆش بوو، ره نی بغی داوه رمه ئاوایی ئه
را  هه شادی و  ی پ له و ناوه ئه... ستی دۆ   نو ده ست له ت و ده زره  عه نجی به گه... ی  زۆڕنا و قریوه

 و  وه ك شاد بووینه  دیداری یه به... وێ بوو  جاڕی له عیدی نه ستی آورد، سه هه  شاعیری به... آردبوو 
ڕۆ  الی نیوه بووین و بۆ له  په م، به ین به شداری بكه ا بهد آه  شاییه ند زۆریان خوك آردین له ر چه هه
 ... .راو   ئاوایی سه یشتینه گه
... ن  آه شوازیمان لدهپدیو  دینی خه الحه ردار و آاك سه  خانم و آاك سه تاح خان و منیره  فه-4

 ی و سانه ئه ...  وه آاته زوو گلۆر دهآانی سانی  رییه وه  و بیره ره یام به ی خه ، گۆه آه وره  گه خانه دیوه
ژاری و  ههسی و  مایه رای آه ره چنی بوو و سه نه هه ئینسان  نگی به  ته ندههشتا ژیان و ژیوار ه  آه
 ریز  وێ جمكوت بوون و ریز به موو شه ههت و ها هیان د خانان زه بوو، دیوه هه داری، دڵ خۆیشیش  نه
  ئستا زۆر به... آرد  ر ده ویان تپه  شه الوژه هڕ  و گه ی خۆش و نوآته سه ق نیشتن، و به ك داده خه
  ماوه ماخی جارانیان نه كی دڵ و ده خه. ماون خان نه دیوه.  وه بنه دهخانان خ  دیوه كی له ن خه گمه ده



ی   و قسه ی و نوآتهر وه و بیره ال ی البه  قسه ت، به ك دوو ساعه یه ...  ماوه خانی واش نه ن دیوه خاوهو
تاح خان و آاك  فه...  پش  نایههوامان  ی پشه آه مجار باسی آتب خانه خۆشمان رابوارد و ئه

 و  شه و  و دژه رده نگ و جه ههر ستی دوژمنانی فه  ده له ...  یناوه ههآۆ زووخاویان ... رداری آوڕی  سه
ر  هه و  یان داوه آه الماری تانی آتبخانه ندین جار په ۆن چه چ  آه وه یانگرایه ده...  آوژ  آتب خۆر ووشه

  ر آتبیان لهِ زو  آه یانگاوه ده ...  ستیان رزگار آراوه  ده لی له  پروزی و ناری عه له زار په هه   به جاره
  ش آه وه و ئه... ن ین چوون و گوم بوو  به رپووت بوون و دڕاون و له  و تاندا، په ه آۆمه له  و گه شه ڕه هه 

چیمان ... ر بوو   سه جگای داخ و آه...  پرووتكن  ریكن ده  نو چوون دان وخه  حای له  زۆریان له ماوه
بینگی ل ر نسك به هه.  وه  رووماندا آرده یان به آه ی آتبخانه رآه نجام ده ر ئه سه... ت ها ست ده  ده له

ك  ریه  سه را، له خش و په آان په آتبه... تیس مابوو  ومدا قهی چا  ناو گلنه گرتبووم، فرمسك له
زار  ههر آتبك  هه ...  ریبانه ك و غه یه  گۆشه  و له آه ریه هه... ندی  به قه به  و ب ته وتبوون، بی ژماره آه
دان آتبی پ  سه. ..بوون  آرا آه ه آان آه آتبه...  ددا بوو  م له ور و بداد و سته  جه واری لههازار  هه
ئتر ... راوزیان لك پچا بوو   و په ندكیان شیرازههوتبوون و  آدا آه ر یه  سه ست نووس به خی ده یهبا
آانی  زرۆیه  تامه سته  ئاشنای ده م آتبانه  له آه ر یه هه.... ت ها چاومدا  متوانی خۆم بگرم و فرمسك به نه

م  موو ئه هه ...  ناآیان دیوهروو دا وا  ژر تیشكی نیگای پیشه  له آتبانهم  و له آه یه ر هه. وا بوون پشه
دار و مامۆستا  زنه مامۆستا مارف خه ...  وایان ماچ آردووه ست و چاوی پشه ار دهجیان  ده  بگره آتبانه

دا بوو   وه نج لهر جگای سه... ڕوانی  آانیان ده  آتبه  له وه بهجار سوڕمان و ئیع  سه شتی به عوسمان ده
  د له مه وا قازی محه  پشه یاند آه گه ی ده وه دا بوون و ئه م آتبخانه جۆر عنوان آتب له ها   جۆره آه... 

 تیق، لۆقا،  عه(ر چوار ئینجلی پیرۆز  ههآدا،  یه  گۆشه له ...   بووه ند آراوه  چه وه  و فیكره ندشه باری ئه
  به... آتیبی مژوویی و زانستی ...  و  فه لسه و زۆر رومان و آتیبی شیعر و فهبینران  ده) تی دید، و مه جه

 شونكی  آی پیرۆز و مژوویی له ییهك یادگار و دیار ب وه  ده  آه نده مه وه  ده م آتبخانه  ئه وه داخه
رگیز  ههوژمنانی آورد د  دیاره.   ناو چوون دایه تان و پترووآان ولهو  حای فه تیدا بپارزرێ ، له تایبه
... ؟  ر آی آیه ئه...  ناو بردنیدا بن   فیكری له م له ر ده هه  نگه ن و ره رك ناآه میرات ویادگاها وه ز به حه

   پیرۆزه م سامانه می ئه ر پرس بزانن وخه  به  خۆیان به ستۆیه  ئه یان وه رآه و ئه  ئه ی آه سانه و آه ئاخۆ ئه
  دان به تا خۆمان بۆ درژه هه بۆ بۆآان،   وه ڕاینه ، مالئاواییمان آرد وگه الی ئواره... بخۆن 

  وا، آه ی پشه ریبانه  غه و آتبه  بیری ئه ومه آه  ده ر آه ههتا ئیستاش  هه... ین   بكه مان ئاماده آه ره فه سه
   له هپترووآن آز خۆیاندا دهنیایی  تی ته وه ت و خه  غوربه ، له ریبانه  و غه نی خۆیان ون آردووه خاوه
 ...ست  ده هه  وه گمهر جه

  وای ل نژراوه رمی پشه ی ته و ج یه هئ » :ببیستین وه هدار زنه  مامۆستا مارف خه  له با دوا قسه
آوو مای خۆی ل   ند ژووركی وه  چه وی ماوه  زه وه شی ئه  به  وه  و دیوه ، له نگینه گۆلستانكی ڕه

ر  هه. ی ل بپارزرێ آه  آتبخانه  و  مۆزه  بكرێ به و ماه  و ئه وه  ڕووی بینا سازی یه كرێ لهدروست ب
 .« ڕوو  بخرنه  آه ی مۆزه  پشانگه واش له تی پشه آی تایبه ل وشتوومه لو و په ندێ آه هه ها وه

 


