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بغداد

 
  ""ضةند ساتيك لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشيت سةرجادةدا لة ضةند ساتيك لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشيت سةرجادةدا لة بغداد "  " خويندنةوةيةك بؤ كتايبخويندنةوةيةك بؤ كتايب

فاتحفاتحشيرزاد شيرزاد : : سيين سيين وولة نولة نو   
  

  
 بةبةرطيطي جوان وضةند ساتيك لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشيت سةرجادةدا لة شاري بغداد كتايب 
 98وة بةقةبارةيةكي مامناوةندي ، يآلو بؤياغكةرِرازاوة بة وينةي ضةند منالَي بيسةرثةرشت و ث، قةشةنط
 بة هةردوو زماين كوردي و عةرةيب لة ضاث دةرهات و 2005ئاثريل و ئاياري لة مانطي ، الثةرةيي

وة لة كوردييةوة "يوسف حمةمةد"بةشي عةرةيب ئةم كتابة لةاليةن ، كةوتةبةر دةسيت خوينةران
طوزارش لة ، ساتيك لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشتدا لة بغدادضةند .وةرطيِردراوةتة سةر زماين عةرةيب

نووسةر لة ذياين ئاسايي ِرؤذانةي منالَة ، داري بغداشواقعةيت تالَي مناآلين سةرجادةدا دةكات لة 
سيت بيسةرثةرشتةكانةوة دةست بة نوسيين كتابةكةي دةكات و ِرووداو سةرطوزةشتةكان هةلَقوآلوي ِرا

 بؤ بغداد و كاركردين دالة كايت سةردانيو  2004كة نووسةر لة سالَي ، و مناآلنةنذياين ِرؤذانةي ئة
  . بيسةرثةرشتدا ئامادةي كردووةنزيك بة دوو مانطي لةطةلَ مناآلين

ثيك هاتووة كة هةموو بةشةكان بةيةكةوة كتابة لةضةند بةشي بةسةريةكةوة و جيانةكراوة لةيةكتر ئةم 
و بة تايبةيت مناآلين بةطشيت  وةزعيةيت نالةباري مناآلن دةرخستين تةواوكةري يةك باسن ئةويش

يان   و ئةو شوينانةوة كة مناآلين تيدا دةذينكاننووسةر دةضيتة نيو باسي مةيداين سةرجادة.سةرجادةية
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مناآلين بيسةرثةرشتيش واقعةيت ذياين خؤيان باس ، ضاو ثيكةوتنيان لةطةلَ دةكات سوالَ دةكةن و
باس لةوة دةكةن كة ، دةطيِرنةوةباسي هؤي كةوتنة سةرجادةو بيسةرثةرشت بووين خؤيان ، كةنليدة

ضؤن لة اليةن طةورةكانةوة سوكايةتيان ثيدةكريت و تةعةداي جنسيان ليدةكريت لةبةرامبةر ثيداين 
  .داين ثاروة نانيكثيدا وييان لة ثينا، مناآلن لةسةري ِراهاتوونبةشي هةرزؤري دردا كة مةوادي موخة
 ذياين خؤي دةكات لةيةكيك لةو جيطايانةي كة تاقمي و مناآلنة باس لة ماوةيةكي كوريتيةكيك لة

خودي باسي ضؤنييت ذياين مناآلن لةوي و تةعةدا كردين ، دةسةآلتيان بةسةريدا هةية) سةدر(حةوزة 
هةنديك ةوة نةبيت تةا هةر حةوزة و ئ.بةرثرسي حةوزة دةطيريتةوة لة مناآلن و ئيغتساب كردنيان

 يةكيك بةلَكو، تةعةدا لة مناآلين بيسةرثةرشت بكةن و بة تايبةتيش لة كضةكانكة خةلَكاين تر بن 
ش خواخواي فرسةت بؤ ثؤليسيةكاين بغداد دةكات كة ضؤن ئةواني يك لة بنكةةكلةومناآلنة باس لة ي

  .ليكردنيانن  تةعةداهةلَكةوتنيك و
 مناآلينبةرطري لة مافةكاين  بة كوريت باسيك لةسةرميذووي سةنتةري داكتابةكةةشيكي تري لةب

لة ييانةي سةنتةر  و دوا كارةكاين ئةمهةروةها،  سةنتةر لة ِرابردووداكوردستان و كارو هةلَسوِراين
  .شاري بغدا بةرضاو دةكةويت

ئاوارةي نيو ئؤردوطاكاين هةذارو لة بةشي ثيش كؤتايي كتابةكةدا نووسةر باس لة ذياين مناآلين 
يان جيي بةخيو ،  ثايطاي سةربازيانةي كة ثيشترئةو شوين، اري بغداد دةكاتشدةوروبةري ة و وةناو

  .كردين ثةلةوةرةكاين عودةي كوِرة طةورةي دكتاتؤر سةدام حسين بوون
ي تري كتابةكةدا نووسةر ِراطةيةندراوي مافةطشيت و جيهانييةكاين مناآلن دةخاتةبةردةسيت لة بةشيك
 1989سالَي   لةبةوثييةي كة ِريكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ثاراستين مافةكاين مناآلن، خؤينةران

ة طشيت و جيهانييةكاين ف ماوة بةبِرواي ئيمة، ِراطةياند جاِرنامةيةكي بؤ بةرطري لة كافةكاين مناآلندا 
بؤية لة ِرووي ِرةخنةطرتن لةو جاِرنامةيةي نةتةوة ،  بنبيكةم و كوِرمناآلن دةيب لةوة هةمةاليةن ترو 

 كة بة بِرواي ئيمة ئةمة ئةو "مافةطشيت و جيهانييةكاين مناآلن"هةستاوين بة داِرشتين ، يةكطرتووةكانةوة
 دنيادا ثشتطريي ليبكري تا بكري بة ياسايةك لة ثيناوي كة دةكري لةسةرتاسةريئةلتةرناتيظةية 

  .هتد..نةتةوة و ئاين و، ئايدؤلؤذي، نةذاد، بةيب جياوازي ِرةطةزمناآلن بةرطري كردن لة مافةكاين 
نووسةر ضةند باس و سةرطوزشتةي خؤش و ناخؤش ، لة الثةِرةكاين كؤتايي كتابةدا و لة دواي دواووتة

ئةمةو كتابةكة .بةغدادو لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشتدا تووشي بووة لة  لة كايت كاردنيداكة، دةطيِريتةوة
  .بة كورتةيةك لة ذيان و كارةكاين نووسةر كؤتايي ثي ديت

   
بؤ ضوونة ناو دنياي ، اين سةخيت مناآلين بيسةرثةرشتبؤ ئاشنا بوونتان بة ذي..خوينةراين ئازيز 

ي  و ثِر ئاآلو واآل بيبةش لة جيهاين ِرةنطالَةادة زةوتكراوةكاين مناآلينسمنالَي و حةزوو ئارةزووة 
ضةند ساتيك " كتايب ، بؤ ئاشنا بووين هةرضي زياترتان بة نيزامي ئاوةذوو زالَمانةي دذي مناآلن، خؤيان

نيو باس بضؤ  داةكةيرةخبوينةرةوةو بؤ ضةند ساتيك لة نووس" لةطةلَ مناآلين بيسةرثةرشتدا لة بةغداد
  .و ِرووداوةكانةوة

بكةن  ثةيوةندي بة نووسةري كتابةكةوة، بؤ دةستكةوتين ئةم كتابة بة هةردوو زماين كوردي و عةرةيب
  .ذمارة تةلةفؤن و مةيلةي الي خوارةوة بةم

Tel.0046 735 715 449 sherzad_f@yahoo.com

2 

mailto:sherzad_f@yahoo.com

