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لم وینیدا ، ل ڕاستوە جناب دوکتور ئیبراھیم یونسی و الی 
چپوە شاعیری مزنی گلی کورد جناب شرکۆبکس پیشان 

  یکتریان دیدار کردووە . ١٣٨٠دەدات ک ل تاران سای 
  
١-  ن و تازەی لکی مودیرز و ڕچکی بس ئاستکرکۆ بش

ھبست و کۆپل شیعری، ئدەبیاتی کوردیدا شکاند .ڕاسپاردەی 
،شپۆل دەدا . نی بۆ ھژاران ل ھبستکانیداتایبتکا

ھمیش ب داخوە بوو ک پارتکانی کوردستان ناتوانن جماوەر 
یتین و میعمارانی ب توانای ڕک بخن و ،ھر خرکی حیزبا

دیوار حیزبیش بیری نوێ و ریفورم خواز دەکوژن و ناڕاستوخۆ 
خزمت ب داگیرکاران دەکن . ل باخچی زمانی کوردی وشی 
 ی زمان ، کنجینشتوە گیھگرتوە و نناسک و جوانی ھ
چندە شیرین و ب پزە ل بیر بچنوە .دیوانکانی شرکۆ 

ھمیشیی زمانی کوردین .بۆ ھموو تراژیدیاکانی پاسوانی 
 ویستی مرۆڤدۆستانست ، ھلبوەی ھفورم و ش کوردستان ، ل
و ڕادیکای خۆی پشکش کردووە . ب تایبت سبارەت ب یاسا 
بکک نھاتوەکانی سردەم وئو کسان بانگواز بۆ 

پاندنی ئایین و ئائین زاکان بگای  پیاوساالری و داسر کۆمس
سدەی بیست و یکدا دەکن ، ب دەنگی برز و بوران ھاوار 
وئیعتراز دەکات . ل ھسنگاندنکانی جناب شرکۆ بکس 
،دین و مزھب تنیا پیوەندی خسووسی مرۆڤکان ل گڵ 
کردگارە . و ئاوات خوازی دیزانکی نوێ بۆ ڕۆژھتی ناوەڕاست 

ی جیوگرافیای دەوتی کوردی دیاری بکرێ بوو ک تدا قوارە
.شرکۆ وەک پنابر ل وتی سوید گیرسایوە . ل الین ئینگوار 
کارلسۆن سرۆک وەزیرانی سویدەوە ، قدردانی لکرا و ختی 
وەر گرت ک، ب ھیمتی جناب ھومر شخموس ڕگاک ھموار 
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 پشمرگیکی کرا. شرکۆ ھبستکی ب ناو " بیان " ک کچ
ناو ڕزەکانی کۆم بوو ، ھونیوەتوە و چ پۆپی ھلویستی 
م شیعری  ڕادیکالی شاعرک پشان دەدا . ل زانستگای ستۆک ھ
"زام پوان " ی ب بۆنی یادی سی سا ی کاک فوئاد پشکش 
کرد ، ک یادگاری یادگارەکان . ھبستکانی شرکۆ 

رماییکی ڕەش و بسام و مۆتیکی خون تماندەگینت چ تا
مژ ھڕەشمان لدەکات .ئاسک ون بوەکان چارەنوسی ھژدە 
کچی گنجی گرمیان ک ل الین حکومتی دەڕندەی بعس 
ەوە، دیل و ئسیری کران وناجوامران ب وتانی عرەبی 
فرۆشران . دەبوا حکومتی ھرمی باشور پیکی ئم شاعیرە 

زنمانی و  مدەباتی سلنیت و زانکۆی ئزرشارەکان دام ل
 ھولر ب ناوی شرکۆوە ناو بنرین .

 
***********  

  
جناب ئیبراھیمی یونسی : یکک ل گورە وەرگەکانی  -٢

ڕۆژھتی ناوەڕاست ، ک ل نوان فرھنگ پشکوتوەکانی 
ف نرخی ب کی بتیوندی بوو . خزمنگ و دونیا پردی پرھ

ئدەبیات کرد . زۆر برھمی بنرخ و جیھانی بۆ سر زمانی 
فارسی ترجوم کردوەتوە .ل شاری بان ل دایک بوە ،ل سقز 
 ری وەر گیراوە .لفسزانکۆی ئ دیپلومی وەر گرتوە و پاشان ل

ئازاد کراوە .ل  ١٣٤١دیل و زیندانی بوە .و سای  ١٣٣٣سای 
ل  ١٣٥٦سا و ئینگلیزی فر بووە . سای زیندان زمانی فران

زانستگای سوربونی فرانسا ل زانستی ئابوری دوکتورای وەر 
گرتوە . ئم کتبانی ترجوم و یا نوسیوە : ئارەزوە گورەکانی 
چارلز،ئیسپارتاکۆس،خیاتی جادوو کراو ،بیرەوەریکانی 
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یا، خورۆشچۆف ، ھونری داستان نوسی،مژووی ئدەبیاتی ڕووس
یونان ، ئافریکا، شرێ گورەی وەتنی (ک دەوری ئرتشی 
سوور پشان دەدا)گۆڕستانی غریبان ، دادا شیرین ، کالو الرو 
قرەچی . دوکتور یونسی پ وای ھبست ل ئران ڕگای 
نورمال خۆی پواوە ، بم داستان و چیرۆک ئو ڕگایی ھیشتا 

ەرگ دەب نیمچ نووسرک بت . ب چاکی ن پواوە .دەت و
و دەت زمانی شیعر نا راستخۆی بم زمانی پخشان 
ڕاستوخۆی . و ئامری تلڤیزیون کۆسپکی گورەی بۆ 
خونبدنوەی "کتب " خولقاند وە. چونکوو تلڤیزیون ئامیری 
دەستی دیکتاتور و حکومتکان و بانگواز بۆ دەست دەکات . 

ۆمان تازە ل ئران دەستی پکردووە ول دایک بووە و نوسینی ر
  خریک ڕەوی خۆی دەدۆزتوە .

دوکتور یونسی مرۆڤکی ڕادیکاڵ ، زانا ،خۆنویست، زمان زان ، 
  کۆمناس وخمخواری ھژاران و بکسانی کۆمگا بوو .

  
***************  

  
ناب " محمد قاضی " م دەست نوە بیوگرافی جداخ وت بک

ئگنا ئویش یککی تر ل گورە وەڕگەکانی ڕۆژھتی 
  ناوەراست بوو .

  
  ئوە ل بیر نکراوەکانی مژوون !

  ٢٠١٧م س ) سھمی ئاگۆستی  -( ر 
 


