سەد ساڵەی هێمن
تەوەر :فەرهەنگ و ڕزگاری :شوێن و پێگەی مامۆستاهێمن لە ئەدەب و سیاسەتی
کوردیدا

د .هاشم ئەحمەدزادە
دکتۆر هاشم ئەحمەدزادە دوای وەرگرتنی بەکالۆرێس لە زمانی ئینگلیسیدا
لە ساڵی  ١٩٨٦لە ئێران ،بەردەوام دەبێت لە خوێندن لە واڵتی سوید و لە
ساڵی  ١٩٩٥لە زانکۆی ئوپساال بەکالۆرێسێکی تر لەڕۆژهەاڵتناسیدا
وەردەگرێت.
لە١٩٩٦لەهەمانبوارولەهەمانزانکۆداپلەیماستر وەردەگرێت .لە ساڵی ١٩٩٩
لە زانکۆی ئوپساال لە بوارەکانی مێژوو و سیاسەت لە ڕۆژهەالتی ناوەڕاست و زمان و ئەدەبییاتی فارسی و
زمانە ئێرانییەکان دەست بە وانەگوتنەوە دەکات و تا ساڵی  ٢٠٠٥لەم کارەدا بەردەوام دەبێت .هاوتەریب لەگەڵ
وانەگوتنەوە خەریکی لێکۆڵینەوە و نووسینی تێزی دکتۆراکەشی دەبێت .ساڵی١٩٩٧-١٩٩٦ساڵی یەکەمی
دەورەی دکتۆراکەی لە زانکۆی لەندەن (مەدرەسەی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتناسی و ئافریقاناسی) تێپەڕ دەکات.
کتێبی ڕۆمان و نەتەوە :ڵێکۆڵینەوەیەک لەسەر گوتاری گێڕانەوەیی فارسی و کوردی ،لە ساڵی  ٢٠٠٣لەالیەن
زانکۆی ئوپساالوە چاپ و باڵو کرایەوە .ئەم کتێبە دواتر وەرگێڕدرا سەر زمانەکانی تورکی و فارسی و چاپ و
باڵو کراوە .چەند بەشی ئەم کتێبە وەرگێردراوەتەوە سەر زمانی کوردی.
لەنێوانسااڵنی  ٢٠٠٥تا  ٢٠١٢سەرەتاوەکمامۆستاودوواتروەکپڕۆفیسۆرییاریدەدەرلەلێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا ،لە زانکۆی ئێگزێتری بریتانیا کاری کردووە .لە  ٢٠١٢تا  ٢٠١٥وەک لێکۆلەرەوە لە ئەنستیتۆی
توێژینەوە و گەشەپێدان کوردستانکه ناوهندهکهیله ههولێر ،دهستبهکار دهکات،
لەمسااڵنەدالەزانکۆیفەڕەنسیلوبنانیدامامۆستایزمانوئەدەبیئینگلیسی بووە .لە مانگی سێپتامبری  ٢٠١٥دیسانەوە لە
زانکۆی ئوپساال دەستی بە وانەگوتنەوە و لێکۆڵینەوە کردووەتەوە .لە  ٢٠١٦تا  ٢٠١٨لە مەدرەسەری
وەرگێڕانی سوێد وانەبێژ بووە.
لەماوەیدوودەیەیڕابردووداکتێبووتارگەلێکیزۆریبەزمانەکانیفارسی،کوردی،سویدی و ئینگلیزی باڵو
کردووەتەوە .لە دەیان کۆنفرانسی نێونەتەوەیی بەشدار بووە و لە زۆر بەرنامەی ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنیدا
بەشداریی کردووە و لەسەر زۆر بواری ئەدەبی ،فەرهەنگی و زانستی سیاسی و پرسگەلی جیاواز لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا باس وقسەی کردووە.
لەنێو بەرهەمە چاپکراوەکانی دکتۆر ئەحمەدزادەدا دەکرێ ئاماژە بە ئەم کتێبانەی خوارەوە بکەین:

نەتەوە و ڕۆمان بەهەرسێکزمانیئینگلیسی،تورکیوفارسیچاپبووە.
دووجاربەفارسیچاپکراوەتەوەولەپێشەنگەینێونەتەوەییکتێبلەتارانلەدووساڵیڕابردوودالەڕیزیکتێبەپڕفرۆشەکاندا
بووە.
زمان ،ئەدەب و ناسنامە (هەتائێستائەمکتێبەچوارجارلەکوردستانودەرەوەیواڵتچاپکراوەتەوە).
ڕۆمان و ناسنامە
جیهانی ڕۆمان (دووجارچاپکراوە)
گێڕانەوەناسی (دوو جار چاپ کراوە)
مێژوو بە ڕاوێژی ئەدەب
هەرچی هەیە ڕاڤەیە
لە وەرگێڕدراوەکانی دکتۆر ئەحمەدزادە دەکرێ ئاماژە بەم بەرهەمانەی خوارەوە بکەین :
هونەری داستان
دەفتەری سوور
هیچ دۆستێک جگە لە چیاکان
کوردەکان و ئەوانی دیکەیان
کورد و کۆمەڵگەی مەدەنی
دەیان وتاری ئەدەبی ،ڕەخنەیی و تیۆریک بە زمانەکانی ئینگلیسی ،سویدی ،فارسی و کوردی باڵو
کردووەتەوە.

