کوژانهوەی ئهست رەی ئاسمانی ڕۆژ و ئاگر
ب وبوونهوەی ههوا ی کۆچی دوايی پرۆفيسۆر دوکتور نادر نادرۆڤ له ﻻيهن بنهما ه و کۆمه هی
کوردەکانی کازاخستان)بهربانگ( دەنگدانهوەی جيهانی ل کهوتهوە .جگه له ڕۆژنامه و م ديای
کازاخستان ،ڕووسيه و م ديای کوردەکان ،به زمانی ئينگليسی ،ئا مانی ،فهڕانسه ،عهڕەبی ،فارسی،
تورکی و زمانی تر ئهم ههوا ه ب وکرايهوە ":نادر نادرۆڤ پسپۆڕی کيميا و نهوت و گاز له تهمهنی
 ٨٩سا ی د ی له ل دان کهوت ".
ناوەندەکانی زانستی ،دەو هتی ،سياسی کازاخستان بهر له ههموويان نهزەربايۆڤ سهرۆککۆماری
کازاخستان کۆچی دوايی نادرۆڤی به خهسار کی گهورە بۆ و تهکهی ل کداوە .له باشووری کوردستان
مهسعوود بارزانی ،نهچيروان بارزانی پهيامی سهرەخۆشيان بۆ ما باتی نادرۆڤ و نهتهوەی کورد
نارد .
کۆمه هی کوردەکانی کازاخستان له ڕاگهياندنهکهياندا که له ڕۆژنامهی سپۆتنيکی٢٤ی ئاگۆست ب و
کراوەتهوە ،دەنووسن ":لهم ڕۆژە دژوارانهی که له و تهکهی ئ مه دەرباز دەب و خه کی جيهان له
گهڵ ويرووسی کرۆنا دەستهويهخهن ،نادر نادرۆڤ بهج ی ه شتين ".
سپۆتنيک دەنووس  ":سهرۆکی فهخری فدراسيۆنی ناونهتهوەيی کوردەکان ،بهرپرسی له م ژينهی
کوردەکانی کازاخستان ،کهسی بهرچاوی زانست و سيستهمی ف ربوون و ئاکادميس نی ناودار نادر
نادرۆڤ له تهمهنی  ٨٩سا ی ،ما ئاوايی له ژيان کرد ".
نادر نادرۆڤ له ڕۆژی  ١٩٣٢/٠١/٦له گوندی قيقاچ له نهخجهوان سهر به کۆماری
ئازەربايجان)سۆڤيهتی پ شوو( له دايک بوو .سپۆتنيک دەنووس " سا ی  ١٩٣٧نادرۆڤ و بنهما هکهی
له ئازاربايجانهوە بۆ ناوچهی) (Dzhambulله کازاخستان دەگو زر نهوە و ههتا سا ی  ١٩٥٦به پ ی
فهرمان کی تايبهت)سۆڤيهتی پ شوو( مافی سهفهرکردنيان بۆ هيچ شو ن ک نهبوو .پاش لهبهريهک
هه وەشانهوەی يهکيهتی سۆڤيهت به پ ی قانوونی نو ی کۆماری کازاخستان له ڕ کهوتی ١٤ی ئاپريلی
 ١٩٩٣کوردەکان وەک قوربانيانی سياسی به کۆمـهڵ ڕاونندراو به ڕەسمی ناس ندران" .لهو کاتهوە
مافی هاتوچۆيان پ بهخشرا و دواتر وەک هاوو تی مامه هيان لهگه دا کرا.
نادرۆڤ له وتوو ژ له گهڵ ڕۆژنامهنووس حهسهن حاجی سولهيمان و تامارا عهلی محهممهد سا ی
 ٢٠١٢که له ڕۆژنامهی "تير ژ" ههمان ساڵ له ئهستانبول ب و کراوەتهوە دە " بڕيار بوو کوردەکان
ڕەوانهی سيبری بکر ن ،به م دواتر به دەرەجهيهک ل بووردن ڕەوانهی کازاخستان کراين".
ڕاگو ستنی کوردەکان له ئازەربايجانهوە بۆ کازاخستان حهوت ساڵ دوای ت کدانی کۆماری
سوور) (١٩٣٠-١٩٢٣دەستی پ کرا ،چيرۆکی ئهم ڕاونان و گواستنهوەيه که بوو به هۆی له ناوچوونی
کۆمه ک له کوردەکان له ﻻيهن نادر نادرۆڤهوە له دوو بهرگ کت بدا که ژيانی بنهما هکهی خۆشی
دەگر تهوە ،تۆمار کراوە .
نادرۆڤ له گ ڕانهوەی بهسهرهاتی بنهما هکهی له وتوو ژ له گهڵ "تير ژ" دەب ژێ ... " :باوکم و باپيرم
خه کی شاری وان له باکووری کوردستان بوون .بنهچهکی من ههموو له وان له دايک بوون و ههر
لهوێ وەفاتيان کردووە .له ن وان سا نی  ١٩٢٠ههتا  ١٩٢٥دەو هتی تورکيا جار کی تر سياسهتی
ڕەگهزپهرەستانهی خۆی ڕەچاو کرد .باپيرم يهک له سهدان و ههزاران کورد بوو که خرانه ناو
بهنديخانکانی ترسناکی تورکيه ...کاتی ﻻوی باوکم به هۆی زو م و زۆری تورکان له گهڵ زۆر کهسی
تر له ڕۆباری ئاراس پهڕ نهوە و ئاوديوی نهخجهوان بوون له کۆماری ئازەربايجان.که ئهو کات
بهش ک له سۆڤيهتی پ شوو بوو .له نهخجهوان گوند ک بۆ خۆيان ئاوەدان دەکهنهوە و ناوی دەن ن
قيقاچ .له ماوەی دوو ساڵ ههر کهس به هۆی زو می تورکان ڕادەکهن ئهو ناوچهيه ئاوەدان دەکهنهوە و
گوندی خۆيان ساز دەکهن .ئهوەی من باسم کرد دەگهڕ تهوە بۆ سا نی  ١٩٢٥بۆ ."١٩٢٦
سپۆتنيک دەنووس  ":نادر نادرۆڤ نووسهری  ١٢٠٠بابهتی زانستی و ههروەها ئيبتکاری نو ی
زانستی يه .ئهو خاوەنی  ٣١بهرههمی مۆنۆ گرافی ،دە کت بی دەرسی و خاوەنی تۆمارکردنی ٢٥٠
دۆزينهوەی نو يه که به ڕەسمی تۆمار کراون .چهند له بهناوبانگترين بهرههمهکان بريتين له <<
هاوک شی کيميا و پڕ نسيپی ت که کردن << ،>>١٩٩٦تۆکۆفهڕۆڵ و بهکاره نانی له بواری پزيشکی

و کشتوکاڵ << ،>>١٩٩١ت ر نگيز-دەريای پڕ له نهوت ،دەريای پڕ گرفت << ،>>٢٠٠٣نهوتی
نو ی کازاخستان و بهکاره نانی) ٨بهرگ << ،>>١٩٨٧-١٩٧٩م ژووی نهوت  ٥بهرگ -١٩٨٢
>>."١٩٨٨
کۆمه ک له بهرههمهکانی نادرۆڤ به زمانی ئينگليسی له کازاخستان ،کانهدا ب و کراونهتهوە .
جگه له بهرههمهکانی له بواری نهوت و گاز و کيميا ئهو بهرههمانهی که له سهر کورد و دۆزی کورد
نووسراون و ب و کراونهتهوە پ گهی زانستی نادرۆڤ له بواری باس له کورد دەردەخات ،وەک کت بی
" کوردەکانی کازاخستان"  ٥٥٦ﻻپهڕە سا ی  ٢٠٠٣ب و کراوەتهوە .نادر نادرۆڤ له سا ی ١٩٩٦
ههتا سا ی  ٢٠٠٣سهرۆکی کۆمه هی کوردەکانی کازاخستان)بهربانگ( بوو.
شانۆکار ،نهققاش و تهنزنووس سولهيمان فهڕشی)عهزيز( ئهو کاتهی خو ندکاری زانستگای لۆمۆمبای
شاری ئا مائاتا بوو ،ت کهڵ به ژيانی کوردەکانی کازاخستان و بنهما هی نادر نادرۆڤ دەب و
پ وەندييهکانی ڕادەگرێ .ئهو دەگ ڕ تهوە" له ناو ما هکهی نووسرابوو ،لهو ما ه به کوردی قسه
دەکرێ ".ئهو ناوی نادر نادرۆڤ و کورد گر دراو دەبين و گهل ک ميناک دەه ن تهوە که دەيسهلم ن
که له کازاخستان و شاری ئا مائاتا کورد به نادرۆڤ و نادرۆڤ به کورد دەناسر نهوە .ئهو دە " :
پاش نيشتهج بوونم له ئا مان گهڕامهوە ئا مائاتا به ب ئهوەی ئادرەسی کهسم ﻻ ماب .دەمويست پارە
بگۆڕمهوە ،خانمی بهرپرس پ می گوت <<تۆ خه کی ئ رە نی>> ،گوتم له ئا مانهوە هاتووم و کوردم.
پرسی <<ک دەناسی؟ >>ناوی نادرۆڤم ه نا ،گوتی <<ئ مه ههموو خزمين >>.ئهو خانمه له گهڵ
کوردەکان و بنهما هی نادرۆڤی گر يدامهوە".
ڕازی مانهوەی کوردەکان له کۆمارەکانی سۆڤيهتی پ شوو ئازەربايجان ،ئهرمهنستان ،کازاخستان،
گورجستان ،ڕوسيا و شو نهکانی تر ئهم گر دراوييه بوو ،نادر نادرۆڤ يهک له هۆ گرنگهکانی
گر دانی کوردەکان له يهک و گر دانی کوردی نيشتهج له کۆمارەکانی سۆڤيهتی پ شوو ،له گهڵ
کوردی کوردستان بوو .
ئهو پ وەندی نزيک له گهڵ ڕابهرانی سياسی کورد له ههموو پارچهکان ساز دەکات و له سۆڤيهتی
پ شووش يهکهم ناونيشان بۆ کوردی دەرەوەی سۆڤيهت بوو .کات باشوور ئازاد دەب  ،له گهڵ
خوشکهزاکهی که يهک له کهسانی گرنگی کازاخستان و ئا مائاتايه دەچنه کوردستان و ميوانی دۆستی
له م ژينهی عهزيز محهممهد دەبن .کات پارتی کر کارانی کوردستان له سوريا نيشتهج دەبن
سهردانيان دەکات و چاوی به عهبدو ئوجه ن دەکهوێ .نادرۆڤ له ئووروپا له کۆنفرانس و کۆنگرە
و سمينارە گرنگهکانی تايبهت به کورد بهشداری دەکات و پ وەندی له گهڵ ههموو ﻻيهنی سياسی کورد
که زۆربهيان ناتهبا له گهڵ يهکترن ،پهيدا دەکات به ب ئهوەی خۆی تووشی گرفتی سياسی و
ئيدئۆلۆژيکی ئهوان بکات و خۆی به تهنيا له يهک لهواندا ببين تهوە .
ئهو بۆ يهک مهبهست ،پ شکهوتنی دۆزی سياسی کورد ت دەکۆشا و خۆی له سهنگهری ئهم حزب و ئهو
حزبدا نه دەديتهوە ،سهنگهر و مهتهريزی ئهو کورد و زانست و سياسهتی پ شکهوتوونانه بوو .
کورد و زانا و ئاکادميس ن و نوخبهی سياسی ،هونهريی ،فهرههنگی و کهسانی ئاسايی کوردستان
پ ويستيان به ت گهيشتن کی گشتی ههمهﻻيهنانهی وەک ت گهيشتنی نادر نادرۆڤ ههيه.
يهک له قسهکانی نادر نادرۆڤ ئهوە بوو " :گهر نهتوانم کار بکهم ،دەمهوێ برۆم" .نادرۆڤ ههتا
دواڕۆژەکانی ژيانی وەک ههموو ڕۆژێ دەچووە سهر کاری ڕۆژانهی .ئهو تهنيا دوو ڕۆژی کۆتايی
ژيانی نهيتوانی بچ ته سهر کار .نادرۆڤ ههتا تهمهنی  ٨٩سا ی چووار مانگ بهر لهوەی مۆمی نهوەد
سا هی لهدايکبوونی داگيرس ن  ،کوژايهوە .
مرۆڤ ک که مۆمئاسا بۆ کورد و مافهکانی و زانست ڕۆشنايی بوو.
ما پهڕی ڕۆژهه ت – بۆکان
سهرچاوەکان :زانياری ئهم کورته بابهته له زمانی ڕووسی ،کوردی کرمانجی ،ئا مانی وەرگيراوە.
و نه و کۆمه ک زانياری ورد که ل رەدا بهکار ه ندراوە ،له ڕ گای سولهيمان فهڕشی يهوە له
بنهما هکهی وەرگيراوە.

له گهڵ ئهم نووسراوەيه کۆمه ک فيلم ب ودەکر نهوە که له ئينترن ت و بنهما هکهی وەرگيراون.

