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 مامۆستا ههژار موکريانی  لهدايکبوونی یسا سهدەمينۆنهی به ب
  

  

به      ناسراو  شهرەفکهندی   ئاوريلیی  ١٣ڕۆژی    ههژارعهبدولڕەحمان 
یی  ٢١له دايك بووە و ڕۆژیشاری مههاباد  له  ١٩٢١ بريوەری سا   ١٩٩١  ف

له نيزيک تاران کۆچی دوايی کردووە. مامۆستا ههژار    کهرەجله شاری  
ژوو نووسنووسهر  وەك ڕی    ، شاعير، م و خاوەنی   ناسراوە  کوردو وەرگ

  . بهزمانی کوردييه  ژمارەيهکی زۆر بهرههمی ئهدەبيی

محهممهد    مهال  حاجی  کوڕی  شهرەفکهندی  ەحمانی    ی عهبدول
هکهی چوونه  الويهتیبه    شهرەفکهندی ، که له  تهرەغه  ته گوندیلهگهڵ بنهما

کهوتووە.   نی سهرەتايی ژيانڕۆژئاوای شاری بۆکان هه دا له الی ي له سا
دەست چهند کهس له مامۆستا ئايينيهکان،   رو له به  حوجرەباوکی و دواتر له  

گو بدەرسی  و  به    سهعدیستانی  ۆستان  م  به ندوە.  رەی  خو گو
بی ور  بيرەوەرييهکانی خۆی له کت شتی مج کی زۆر کهمی   دا،چ دەستکهوت

  لهو خويندنانه وەرگرتووە.  

ندەوار بووە و  باوکی ههژ ت   توانيويهار کهسايهتيهکی خو ن به کوردی بخو
ت کی زۆر ناياب بووە. و بنووس بۆته ههر ئهمهش  که بۆ ئهو سهردەمه شت

ندنهوە و    هۆی ئهوەی که ههژار  نهوە ئاشنا به خو نج سا ههر له تهمهنی پ
ت    ی زمانی کوردینووسين ی بچو دواتريش  ب ته مهکتهب و حوجرە. له سا
عر و پهخشان هۆنراوە کردووە و  هۆنينهوەی    دەستی به    ١٩٤٠ به تايبهت ش
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هکی ييکاريگهر  مهالی جزيریو    وەفايی،  ئهحمهدی خانیهۆنراوەکانی  و  
 ئهدەبی ههژار بووە. ههستی  ريان لهسهر بزووتنهوەیزۆ

دامهزراندنی      له سهرەتای  ههر  هی  ههژار  کافهوەکۆمه ئهندام ژ يدا  ت  ،
وای به  ناوبراو.  چاالکی سياسی نواندوە  بووە و ئامانجهکانی ژ. ک. بووە    ب

کورد،دوای    کهچون ژيانهوەی  هی  و   کۆمه حيزب  هيچ  له  کات  هيچ 
فهرمی   به  سياسيدا  کی  کخراو نهبووەڕ له  ئهندام  ههژار  کۆماری  . 

مندەوری ههبووە و لهگهڵ    کوردستاندا ی شاعيرله اليهن کۆمارەوە به    ه
کراون ر  ناود کۆماری  نهتهوەيی  کچوونی  ت دوای  له    کوردستان. 

ش به ج ناچار، دا١٩٤٧یماڕس ته تتنی و ساڵ له   ٣٠و ماوەی  هکهی دەب
ژە به ژيانی دەدا.   بهغدا و دواييش له شاری   باشووری کوردستان   در

ی   له پايزی ته    نهخۆشيی سيلبۆ چارەسهر کردنی  ١٩٤٧سا و    لوبناندەچ
له حکومهتی   تر  کی  پاشان جار راق،  تهوە ع دوای چاکبوونهوەی دەگهڕ

راق قاچاخ دەب  سهردەمی  ئهو بهرەو سوريا ڕادەکات و ماوەيهک    تهوە وع
تهوە  سوورياله   ن گيرسانی    .دەم هه ئهيلوولدوای   به   شۆڕشی 

بارزانیمهال  سهرکردايهتی   ی    مستهفا  سا پاڵ ١٩٦١له  ته  دەچ ههژار   ،
ک  که.   شۆڕشه وانی سهرکردايهتی شۆڕشی   ١٩٧٠ی  ماڕسی  ١١کات له ن

ن  مۆرکرا،  ککهوتتنامه  ڕ راق  ع حکومهتی  و  بۆ يه  رراکورد  بهغدا 
کاروباری   کخستنی  نووسهرانڕ تی  کورديهک ی  ١٠ه  لکه    ی 

بريوەر کۆنگرە  .دامهزرابوو١٩٧٠یف دەستهی  به    کهداله  سهرۆکی 
وبهر ردرا و له ههمان کاتيشدا کرا ب  انبهڕ بژ ه ئهندام له کۆڕی زانياری هه
و ی    کورد  سا له  پهرتووکی  ١٩٧٢توانی  شهرەفخانی   شهرەفنامهیدا 
له فارسييهوە بکاته کوردی و له چاپخانهی کۆڕی زانياری کورد   بهدليسی

 ت. چاپی بکا

ی    ههرەسیدوای      له گهڵ بارزانييهکان   دا١٩٧٥شۆڕشی ئهيلوول له سا
له و  دەکا  ران  ئ له  ت  کهرەجشاری    روو  دەب ی  نی   .  نيشتهج سا له 

و   ١٩٨٣/١٩٨٤ چاپهمهنی  دەزگای  نهرانی  دامهزر له  ک  يهک دا 
له  من  ه مامۆستا  گهڵ  له  و  ئهييوبی  سهالحهدينی  وکردنهوەی  ب
لهو   و  بووە  "سروە"  يهتی  کۆمه و  فهرههنگی  گۆڤاری  وەبهرانی  بهر
کی زۆری به گهشهکردن و پهرەسهندنی کهلتوور و زمانی  گايهوە خزمهت ر

ت به  کردووە.   کوردی  کوردستان  تی  له رۆژهه ژيانيدا ايبهت  له  ههژار 
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ي شتووەو ئاوارەيی    یگهل تا ی  ٢١له ڕۆژی  کۆچی دوايی کردنی. دوای  چ
ی سا بريوەری  بهرەو  دا،    ١٩٩١  ف و  موکريانتهرمهکهی  له    هاتۆتهوە 

به خاک  ی شاری مههاباد    'وسەرديف  یباغ'  یگۆڕستانمهزاری شاعيران له  
ردراوە.  ئهسپ

ئهدەبيات و زمانی      همهندکردنی  دەو له  کی مهزنی  مامۆستا ههژار ڕۆ
ک بهرههمی به نرخی له پاش بهج ماون، وەك:  اوە وکۆمه   کوردی دا گ

 

 ور شتی مج  يادداشتهکانی خۆيهتیبهسهرهاتی ژيان و ، چ
 ه کۆک عری سهردەمی کۆمارە ئا  ، ديوانی ش
   ،مهڕ سهرە  یبهيتی  ، چاپيکردووە    سوورياله    ١٩٥٧  سا

ژە؛   در کی  عر کورتی   يارمهتیچيرۆکهش کی  چيرۆک له 
 سهباحهدين عهلی، نووسهری تورک وەرگرتووە 

 زين و  له  مهم  هۆنراوە  به  ههر  کرمانجيهوە ،    زاراوەی 
اوەتهوە   سۆرانی سهر زاراوەیوەريگ

 ١٩٦٥، ديوانی ههژار، ۆ کوردستانب 
 بهدليسی  شهرەفنامهی فارسييهوە  شهرەفخانی  له  راوەته ،  وەرگ

 کوردی سهر
 زمانی ڕچوا سهر  اوەته  وەريگ فارسييهوە  له  خهيام.  ينهکانی 

 .کوردی
 ن ئهردە ژووی  انه  م وەرگ و  گردوکۆ  سهرچاوەی ،  چهند  له 

 فارسييهوە بۆ کوردی
 انهوە ب ب  سيفری  و  خاڵ  پهنای  له  ناميلکهيهکی  يهک  عهلی ، 

اوەته سهر، له فارسييهوە يهشهريعهتي  کوردی وەريگ
  شهريعهتييه عهلی  ناميلکهيهکی  خراوە؟،  ک  باوە،  دايه، 

 کردوويهته کوردی
  مهالی جزيریشهرحی ديوانی 
  ڕاوی  قورئان به کوردی وەرگ
  هۆزی له بيرکراوی گاوان، نووسينی دوکتۆر مستهفا جهواد، له

 دیعهرەبييهوە کردوويهتيه کور
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   کوردی به کوردی و فارسی،    ههنبانه بۆرينهفهرههنگی وشهی
 ١٩٩٠تاران، 

   مهالی) جزيری  ئهحمهدی  خ  ش مانا ديوانی  و  دەق  جزيری)؛ 
کدانهوە  .ل

   بی "قانون در پهڕ بووە، کت له کۆتايی ژيانيشی که به سهر نووسيندا ت
ڕاوەته سهر فارسی، که   طب" ی ئهبوعهلی سينای له عهرەبييهوە وەرگ

فارسی سهر  ته  ڕ وەريبگ نهيتوانيبوو  کهس  ئهودەم  دە تا  خۆی   .
ئه و  هاتووە  دا  ت کوردی   وشهی  ك  گهل بهکه  کورد کت من  گهر 

رمه سهر زمانی فارسی.   به وەرگ  نهبايهم نهمدەتوانی ئهو کت

  

  

داکسيۆن په و به   ڕ  بۆکان -ت ڕی رۆژهه رپرسانی ما


