
 »یادگاری شيرین«

 دا و خو�ندەواریی ل� کۆماری کوردستان بای�خی م�درەس�

 )ی ڕ�ب�ندان و سا&رۆژی دام�زراندنی کۆماری کوردستان٢ب� بۆن�ی  (

     

 د. کامران ئ	مين ئاوە 

ب	 در�ژایــی م�ــژووی کــورد، ڕوونــاکبيرانی ئ	م ن	ت	وەی	 ل	 دەس چ	نــد دوژمنــی ن�وخــۆیی ی	ک 
و پاشــک	وتن ل	 ڕەوتــی گ	ش	ســ	ندنی عــيلم و ف	ننــی هــاوچ	رخ و  ن	خو�نــدەوارییل	وان 

ی	 ل	 س	ر چارەنووسی تـا5ی ميلل	تـی کوردیـان نا4نـدوە.  کاریگ	ریی ن	ر�نيی ئ	م ک	مای	سی
و ئ	دیبانی کورد ل	 نووسراوەکان و ل	 کـاتی دەرب8ینـی ه	سـتی خۆیـان سـ	بارەت ب	  شاعيران

ی	کانی کۆم	5گای کوردەواریيان کـردووە. بـۆ  جار باسی ک	مای	سیچارەنووسی ئ	م ميلل	ت	 زۆر
و�ن	 ی	ک�ک ل	 ئاوات	کـانی م	زنـی حـاجی قـادری کـۆیی شـاعيری پـای	ب	رزی کـورد ل	 نيـوەی 

و هــون	ر پ	رە  دا زانســت دووه	مــی ســ	دەی نــۆزدەدا گ	یشــتن ب	 کوردســتان�ک بــوو ک	 ل	وێ
ــرێ ــاع و دادپ	روەری  بگ ــۆ ش ــC. ب ــانی زاڵ ب ــای و ی	کس ــدەواریی ل	 پ	ن ــی ن	خو�ن ير بن	ب8کردن

و  ت	واوکردنی دوژمنای	تی و چ	ندب	رەکيی ن�وان ع	شيرەت	کان، ی	کگرتوویی ن�وان ت	واوی ق	وم
و خ	باتی چ	کداریی ی	ک�ـک ل	 م	رج	کـانی گ	یشـتنی کـورد ب	م  ع	شيرەت	کان و ڕۆشنگ	ری

ورووپادا بانگ	وازی ن	ت	وەی کوردی ئاوات	 ب	رزە بووە. شاعير ل	 ژ�رکاریگ	ریی دەستک	وت	کانی ئ
  :ب	م چ	شن	 بۆ ف�ربوونی ف	ن و زانست کردبوو

   تۆ وەرە ف	ننC ف�رب	 چيت	 ل	وە«

 گاورە، هيندووە و یاخود جووە

 ئ	هلی ج	نن	ت ن	 شوان و گاوان	

  »ساحيبی ف	نن و عيGم و عيرفان	

ی ه	تـاوی ١٣٢٢پ	ری کات�ک کۆم	5	ی ژ. ک پ�ک دێ، ل	 ه	وە5ين ژمارەی نيشتمان ل	 پووشـ
ب	ره	5سـت و چ	ل	م	یيکـی وەکـو دوژمنـای	تی «باسی › آمانجی ایم	‹ل	 ژ�ر باب	ت�ک ب	 ناوی 

ل	س	ر ڕ�گای بـزوتن	وەی کـورد » و بيگان	 دۆستی پ	رستی و خۆخوری، پول خوب	خو، دووب	رەکی
ــی ب	رەو س	رب	ســتی پC«دەکــا و ئامــاژە ب	وەی دەکــا ک	  ــا ریگــای	کی کــورد ئ	ب ــا  ت	ني ــ8وا ی ب

ه	ر ل	و ژمــارەی	دا ل	 شــ�عر�کی م. م هوشــ	نگ  ئ	نــدامی ژمــارە ». شــ	قامی شارســتانيتي	
  :ی کۆم	5	دا هاتوە١٦

   چي	 ئ	گ	ر کردی ت	رەقی علتی؟ ملتی دی«

 نافکری؟ کورد آخرئ	توش ملتی؟ بوچی تی

   شد نفاق تو سبب گر تاکنون در ذلتی

 وەت	ن وەک جول	ک	ی دایم ه	تيو و س	ر ه	ژار بی

 اتحادو گ	رببی جا الزم	 علم و س	واد

 کار چونک	 بی علم و هون	ر ناکا ت	رەقی هيچ



    و هون	ر هيچ ک	س ناژی ل	ویدا ب	 بی علم

 ملتی عالم ک	 دەگرن عال	ميک ني	 بی ئ	ث	ر

    گ	ر ن	بی علم و هون	ر، ح	یوانن ئ	بنائی ب	ش	ر

  »مایلی دەشتو دەرو س	حراو و کيو و کيوسار

دا »یادگـاری شـيرین»ی ه	تـاوی ل	١٣٢٤پای	ب	رزو ميلليی کوردیش ل	 سا5ی ه�من شاعيری 
C5کچی کورد دەکا و دە 	وە ڕوو ب	یي	گل 	ب:  

 الدە چارش�وی ڕەشت با دەرک	وێ کو5م	ی گ	شت«

 چون ل	 ق	رنی بيست	ما زۆر ع	یب	 ئ	و روو گرتن	

 کيژی خ	5کی بۆمی ئاتۆمی دروست کرد و ئ	تۆش

 «پن	« و » دەرخۆن	« و » ئ	ست�و5ک«ه	ر دەزانی ناوی 

  فيری زانست و هون	ر بوو ئ	و ل	 سای	ی خو�ندنی

  تۆش ت	شيمان بۆ دەڕ�سی، یادگاری شيرن	

 ئ	و ب	 ئاسمانا فرێ، دنيا گ	را، چووە بن ب	حر

 »دەک ن	م�نم کاری ئيوەش ه	ر ل	 ژوور دانيشتن	

Cدەی  ب	کۆتــایی ســ 	دەی  ١٩گومــان کات�ــک ل	5گــای  زایينــی ی٢٠و دەســتپ�کی ســ	دا، کۆم
و5	ت�کی داگيرک	ردا بوو ک	 بۆخۆشی  پاشک	وتووی ڕۆژه	4تی کوردستان ل	 ژ�ر زو5م و زۆری ده

ی	ک�ک ل	 و4ت	 پاشک	وت	کانی ئ	و کاتی جيهان بوو، کورد چۆن دەیتوانی بC ه	بـوونی کيـان و 
Cیدا پ�ک بـ	ک	و4ت	ت�ک ل	ت دەرف	نان	ت 	ئاست�ک بگا ک 	روەریی خۆی ب	منـدا5ی کـورد  س 	ک

و ف	نـن و زانسـتی هـاوچ	رخ بـC. ئ	ویـش  ڕ�گای قوتابخان	 بگر�ت	 ب	ر و ف�ری زمانی زگمـاکيی
  :دا»دواڕۆژی ڕووناک«کات�ک ب	 ق	و5ی ه�من ل	 

 ل	 م�ژ بوو ه	ققی کورد دەخورا ب	 في8ۆ«

 ل	 م�ژ بوو کورد بوو دەیکرد شين و ڕۆڕۆ

 ل	 م	یدانی ش	ق�نی دوژمنيدا

 کوردی بوو وەکو گۆس	ری س	ردای 

.... 

 کوڕی کوردی ل	 خو�نی خۆی دەگ	وزی

 کچی کوردی س	ری کربوو وەئ	ژنۆ

 ئ	وەی سووکای	تی بوو کردی پ�مان

  »ن	دەکرا ک	س بCG بۆ وادەک	ی تۆ؟



ئاواتی ژیان�کی ئازاد و س	رب	خۆ ه	رچ	ند بۆ ماوەی	کی کورتی یازدەمانگييش بوو بـۆ ه	وە5ـين 
پ�کهاتنی حيزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان ب	 ڕیب	رای	تيـی پ�شـ	وا قـازی جار ل	 م�ژووی کورد ب	 

ــوانی ب	 پ�ــی  مح	مــم	د و ڕاگ	یانــدنی کۆمــاری کوردســتان وەدی هــات و منــدا5ی کــوردیش ت
و ف	نـی هـاوچ	رخ بـC. ه	ر ل	  دەستوور بۆ م	درەس	 بچC و ف�ری زمانی زگمـاکيی و زانسـت

. ٢٠ی دیمــوکراتی کوردســتان ڕ�ک	وتــی ژمــارەی ی	کــی کوردســتان بــالوک	رەوەی بيــری حيزبــ
و کـوڕی سـابnغی کـرا ب	   دا چاپ کرا، نـاردنی کـچ٤ی	ک ک	 ل	 الپ	رەی  ل	 ئاگاداریی ١٠٫١٣٢٤

 :ندرابوو دا ڕاگ	یه یاسا. ل	م ئاگاداریي	

ل	س	ر ئ	مری پيشـوای معظـم و  –ب	 ت	واوی ئ	هالی خوش	ویستی(سابالغ) رادەگ	یندریت •
) کوردوستان ل	وەی ب	والوە پ�ویست	 بـو پ	رە پيـدان و رواجـی زمـانی ق	راری(حزبی دیموکراتی

روژی دیــک	 ه	ر  – ١٠کــوردی خوینــدن ل	 م	درەســ	کاندا ب	 کــوردیي	 ل	و (تــاریخ	وە) تــا دە 
نيـریت	 م	درەسـ	 ئ	لـب	ت	  ک	سيک کورو کچی ه	بی ک	 عومری اقتضای خویندن بکا دەبی بی

ــــد ــــری ب	 تون ــــرە ڕو وەرگي ــــوميت	ی ه	ر ک	س ل	و ئ	م ــــری. ک ــــی دەک ــــازات ت	نب ترین مج
  .(م	رک	زی(حزبی دیموکراتی کوردوستان (معاون حزب ط	زادە

و  و ق	رار بـۆ کـۆکردن	وە ه	ر ل	و ژمارەی	دا باسی کۆبوون	وەی ه	یئ	تی ف	ره	نگيی کوردسـتان
C داب	شکردنی ئ	و مندا4ن	 ل	 ن�و ميGل	ت و ناردنيان بۆ م	کت	بی گ	الو�ژ دەکرێ ک	 ب	 هۆی ب

دا  5ـين ژومـارەی کوردسـتانەک	سيی ب	 سـواڵ مشـغو5ن. ڕەنگـدان	وەی ئ	م دەسـتوور ل	 ه	و
ی	 ل	 کۆم	5گـای  نيشان دەدات ک	 ڕ�ب	رای	تيـی کـورد تـا چ ڕادەی	ک ه	سـتی ب	م ک	مای	سـی

دا،  و ناردنيان بـۆ م	درەسـ	 کوردستان کرد و د5سۆزان	 ه	و5ی بۆ کۆکردن	وەی مندا5	 ه	ژارەکان
ــۆ منــدا5ی کــورد ن	رەخســابوو.  زاخــان ب	 در�ژایــی ســ	5ت	ن	تی ره دەرف	ت�ــک ک	 و قاجارەکــان ب

پ�شـ	وا قـازی مـح	م	د  ل	 ب	شـ�ک ل	 وت	کـانی خـۆی ک	 ب	 بـۆن	ی "ج�ژنـی سـ	رب	خۆیی و 
بnو بۆت	وە  ١٣٢٤ی ڕیب	ندانی ١٧ی کوردستان ڕ�ک	وتی ١١استقاللی کوردستان" ل	 ژومارەی 

فارسـ	کان  ت	کانی تاران ل	 بـواری زمـان و ف	ره	نگـی ن	ت	وە ن	و زۆری حکوم	 وردی زۆ5م زۆر ب	
و ب	م چ	شن	 باسی دەستک	وت	کانی کۆماری کوردستان ل	و مـاوە کـورت	ی بـاش  شی ئ	کات

ماکمان ک	 ل	گ	ل شيری دایک تيک	لی خوین و گوشتی ایم	 بـووە  دام	زرانی دەکا:" زمانی زگ
زمـــانی فارســـی بـــزور تحميلـــی ایـــم	 و  دا ســـ	خت ق	دەغ	 کرابـــوو ل	 زەمـــانی دیکتـــاتوری

منــدال	کانمان دەکــرا و ئ	وە پتــر ســببی پاشــک	وتنی کــورد بــو. ل	 مدارســدا رســميتمان پيــداو 
چ	نـد مدرسـ	ی کچـان و  -و ترتيبی دنيا خسـت	 سـ	رباری کـوردی خویندنو تحصيلمان ب	 سبک

	 کران چ	ند صـد کورانمان کردەوە م	درس	ی ش	وان	مان دایر کرد و کتيب بزمانی کوردی ترجم
کورو کچ و پياوی گ	ورە ل	 مدارسی ش	وان	 و روژان	 بزمانی کوردی دەخوینن ل	 جياتی ئ	وەی 

ــدن ــی خوین ــن	  شــش ح	وت ســال خریک ــدا دەب ــک و دو مانگ ــن ل	 مانگي ــونی فارســی ب و فيرب
خویندەوار و ه	مو شتيک دەخوینن	وە و دەنوسـن. بـو ناسـاندنی لياقـت ملـی و وەدەرخسـتنی 

و بو راگ	یاندنی هاواری خومان ب	 گـوی دنيـای بشـری	تو عـدالت کورد بی و ف	رهنگی حيات اد
زور چاک تاسـيس کـراو دامـزرا ل	 شـاری  چاپخان�یمحتاجی وسيل	ی چاپوبالو کردن	وە بوین 

خومان گووارو روژنام	 دەدرەچی و بير و فکـرو داخـوازی  چاپخان�یخوماندا ب	 زمانی خومان ب	 
ی ڕەشـ	م	ی ٢٦ی کوردسـتان ڕ�ک	وتـی ٢٥ودەکان	وە." ه	روەها ل	 ژمـارەی ایم	 ل	 دنيادا بال

ی	کی زۆر باسی کۆکردن	وەی کت�ب	کانی  ب	 پ�ی دەستووری پ�ش	وا ب	 هۆی پ�داویستی ١٣٢٤
زادە و ف	ره	نگ و سازکردنی "کتيبخان	ی	کی ملـی و عمـومی" ل	 شـاری  "قرائتخان	ی عيسی

ومارەی	کی کوردستان ه	ی	 ک	 ت�دا ب	 چ	شن�ک باسـی م	هاباد دەکردرێ. ل	 ڕاستيدا ک	متر ژ
 و زانستی هاوچ	رخ ن	کرابC.  و ف	ن بای	خی زمانی کوردیی

ب	 دام	زرانی کۆمـاری کوردسـتان ب	 ر�ب	ریـی پ�شـ	وای ن	مـر قـازی مح	مـم	د دەرف	ت�ـک بـۆ 
گ	ورە ڕۆ5	ی کورد پ�کهات تا ل	م ماوەی	 کـورت	دا دەیـان ت�کۆشـ	ر، شـاعير، نووسـ	ر و ئ	دیبـی 



ــوری، ســ	دی ــاوات، ح	قيقی،ن ــز وەکــو ح	ســ	ن قزلجــی، هــ�من، ه	ژار، ئ ــی، ع	زی ق ئ	نجيری
ه	5ک	وێ و بب�ـت	 ئ	سـت�رەی	کی  وریـان،  قاسـملوو، گ	4و�ـژ و هتـدی .. لـCیۆسفی، غ	نی بل

ــتان ــی کوردس ــوار ب	ش ــورد ل	 ه	ر چ ــاریخوازان	ی ک ــاتی ڕزگ ــژووی خ	ب ــۆ م� دا. دووی  گ	ش ب
کۆماری کوردستان ڕووح و ل	شی برینداری ن	ت	وەی کوردی سـار�ژ کـرد و و دام	زرانی  ڕیب	ندان

دا باسـی   هـ�من ل	و پ	رەی جـوانیهيوای دوارۆژ�کـی ڕوونـاکی خسـت	 د5ـی ه	ر کـوردیک	وە. 
و کيانی کورد ل	 "یادگاری شـيرین"دەکا  دوارۆژی کوڕ و کچی کورد ب	 هۆی دام	زرانی س	روەری

:C5و دە  

   ن ه	لی تۆکوڕی کورد! هات	وە دیسا«

 م	و�ست	، خۆت م	گنخ�ن	، م	ترس	

.... 

Cبخوڕە، باژۆ ب8ۆ پ�ش ب Cوچان، ل 

 ن	ما داخ و پ	ژارە و مات	م و خ	م

 زەمانی ه	5پ	رین و ب	زم	 ئ�مرۆ

 ل	 شایی ئ�م	دا نابينی ئ�ستا

Cم، الو�کی ب	خ 	دۆ کچ�کی دڵ ب« 

  وه ی "کوردستان"دا ب2و بۆته ی رۆژنامه ٦٢٤  ژماره  له


