
 

 

 

    سەد ساڵەی هێمن
 یتەاسیو س بەدەئ ەل منێهستاۆمام ەیگێو پ نێ: شویزگارڕو  نگەرهەف: تەوەر
دایکورد  

  ەدزادەحمەد. هاشم ئ 
دایسینگلیئ یزمان  ەل سێرۆکالەب یرگرتنەو یدوا ەدزادەحمەهاشم ئ رۆدکت  

ەو ل دیسو یتاڵو ەل ندنێخو ەل تێبەد وامەردەب ران،ێئ ەل ١٩٨٦ ڵیسا ەل  
دایتناسەاڵژهەڕۆتر ل یکێسێرۆکالەب  ئوپساال ۆیزانک ەل ١٩٩٥ ڵیسا   
.تێگرەردەو   
  ١٩٩٩ ڵیسا ە. لتێگرەردەو ماسترەیداپلۆمانزانکەهەمانبوارولەهەل١٩٩٦ەل 
و  یفارس یاتییبەدەو زمان و ئ استەڕناو یالتەژهڕۆ ەل تەاسیو س ژووێم یکانەبوار ەئوپساال ل ۆیزانک ەل

 ەڵگەل بیرە. هاوتتێبەد وامەردەب داەکار مەل ٢٠٠٥ ڵیو تا سا کاتەد ەوەگوتنەوان ەب ستەد کانییەرانێئ ەزمان
 یمەکیە ڵیسا١٩٩٧-١٩٩٦ڵی. ساتێبەد یشەراکۆدکت یزێت ینیو نووس ەوەنۆڵیکێل یکیرەخ ەوەگوتنەوان
. کاتەد ەڕپێ( تیقاناسیو ئافر یتناسەاڵژهڕۆ ەیوەنۆڵیکێل ەیسەدرە)م نەندەل ۆیزانک ەل ەیراکۆدکت ەیورەد
 نیەالەل ٢٠٠٣ ڵیسا ەل ،یو کورد یفارس ەییوەانێڕگ یگوتار رەسەل کەیەوەنۆڵیکڵێ: ەوەتەو ن مانڕۆ یبێکت

و چاپ و  یو فارس یتورک یکانەزمان رەس دراێڕرگەدواتر و ەبێکت مە. ئەویەکرا واڵو ب پچا ەئوپساالو ۆیزانک
.یکورد یزمان رەس ەوەتەردراوێرگەو ەبێکت مەئ یشەب ندە. چەکراو واڵب  

 یتەاڵژهڕۆ ەیوەنۆڵیکێلەرلەدەدیارییرۆسیفڕۆکپەستاودوواتروۆکمامەتاوەرەس ٢٠١٢ تا ٢٠٠٥ی ناڵوانساێنەل
 ۆیتینستەئ ەل ەوەرەلۆکێل کەو ٢٠١٥تا  ٢٠١٢ ە. لەکردوو یکار ایتانیبر یترێگزێئ ۆیزانک ەل استدا،ەڕناو
کات،کار دهستبهولێر، دههه یلهندهکهناوه کوردستانکه دانێپەشەو گ ەوەنیژێتو  
 ەل ەوەسانید ٢٠١٥ یپتامبرێس یمانگ ە. لەبوو یسینگلیئیبەدەزمانوئیستاۆدامامیلوبنانینسەڕەفۆیزانکەدالەناڵمساەل

 یرەسەدرەم ەل ٢٠١٨تا  ٢٠١٦ ە. لەوەتەکردوو ەوەنۆڵیکێو ل ەوەگوتنەوان ەب یستەئوپساال د ۆیزانک
ە.بوو ژێبەوان دێسو یانێڕرگەو     

 واڵب یزینگلیو ئ یدی،سوی،کوردیفارسیکانەزمانەبیرۆزیکێلەبووتارگێابردووداکتەیەیڕدوودەیماوەل 
 داینیۆزەڤیلەو ت یۆادڕ ەیرنامەب رۆز ەو ل ەبوو شدارەب ەییوەتەونێن ینفرانسۆک انەید ە. لەوەتەکردوو

 ەل اوازیج یلەو پرسگ یاسیس یو زانست ینگەرهەف ،یبەدەئ یبوار رۆز رەسەو ل ەکردوو ییشدارەب
ە.کردوو ەیباس وقس استداەڕناو یتەاڵژهڕۆ  

:نەیبک ەوەخوار ەیبانێکت مەئ ەب ەئاماژ ێکرەد داەدزادەحمەئ رۆدکت یکانەچاپکراو ەمەرهەب وێنەل  

 

 



 

 

 

. ەچاپبوویوفارسی،تورکیسینگلیئیکزمانێرسەهەب مانڕۆو  ەوەتەن
 کانداەشۆفرڕپەبێکتیزەڕیابردوودالڵیڕدووساەتارانلەبلێکتەییوەتەونێنەینگەشێپەولەوەتەچاپکراویفارسەدووجارب

ە.بوو  

.(ەوەتەتچاپکراواڵوەیوەرەکوردستانودەچوارجارلەبێمکتەستائێتائە)ه ەو ناسنام بەدەئ زمان،  

ە و ناسنام مانڕۆ  
  (ە)دووجارچاپکراو مانڕۆ یهانیج
  (ە)دوو جار چاپ کراو یناسەوەانێڕگ
  بەدەئ یژێاوڕ ەب ژووێم
ڤەیەاڕ ەیەه یرچەه  

: نەیبک ەوەخوار ەیمانەرهەب مەب ەئاماژ ێکرەد ەدزادەحمەئ رۆدکت یکانەدراوێڕرگەو ەل  

داستان یرەهون  
سوور یرەفتەد  
اکانیچ ەل ەجگ کێستۆد چیه  

  انەیکید یوانەو ئ کانەکورد
ینەدەم ەیگەڵمۆو ک کورد  

 واڵب یو کورد یفارس ،یدیسو ،یسینگلیئ یکانەزمان ەب کیریۆو ت ەییخنڕە ،یبەدەئ یوتار انەید
ە.وەتەکردوو  

 
 
 

 


