پێشانگای فرانکفۆرت

دەزگای ئایدیا لە حەفتاهەمین
پێشانگەی کتێبی نێودەوڵەتی فرانکفۆرت
(14-10ی ئۆکتۆبەری)2018

ئامادەکردنی :شیهاب عوسمان
یووسف ئەحمەد مەنتك
کوردستان دیبلۆماتیک  -ئەڵمانیا

بــە بەشــداری ( )7500ســتاندی پێشــاندانی کتێبــی دەزگاکانــی چــاپ و باڵوکردنــەوەی
جیهانــی لــە ( )109واڵت و ( )4000ســیمینار و وۆرکشــۆپ و کۆنفرانــس و ئینتەرڤیو،
ئامادەبوونــی ( )10000ڕۆژنامەنــووس و ســەدان نووســەر و هونەرمەنــد و کەســایەتی
و سیاســەتمەدار و ئەســتێرە دیارەکانــی جیهــان ،ئیمزاکردنــی هــەزاران گرێبەســتی
کڕیــن و فرۆشــتنی کتێــب ،ســەردانکردنی ( )285,024میــوان لــە هــەر پێنــج ڕۆژی
پێشــانگەدا ،پێشــانگەی کتێبــی فرانکفــۆرت ســەرکەوتووانە کۆتایــی هات .ئەمســاڵ
کــورد لــە ڕێگــەی چەنــد کەســایەتییەکەوە بەشــدار بــوو لــە پێشــانگەکەدا و دەزگای
ئایدیــاش وەک دەزگایەکــی چاالکــی کوردیــی کــە کتێبەکانــی لــەوێ نمایــش کــرد،
بەشــداربوو.
کاتژمێــر ()11ی پێــش نیــوەڕۆ ڕێکەوتــی
( )2018/10/9لە کۆنفراســێکی ڕۆژنامەوانیدا،
بە ئامادەبوونی دەیان ڕۆژنامەنووس لە هۆڵی
کۆنگریس سێنتەر و ئامادەبوونی هەر یەک لە
بەڕێوەبەری گشــتی پێشانگە «یورگن بۆس»،
«هاینریش ڕایت موولەر» سەرۆکی ڕێکخراوی
بازاڕی بازرگانی کتێبی ئەڵمانی ،بە میوانداری
ژنــە نووســەری نەیجیــری «کیماماندانگۆزی»
قسەیان بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد.
کاتژمێــر ()17ی هەمــان ڕۆژ ،لــە هۆڵــی
ئاهەنگــی کۆنگریــس ســێنتەر ،ئاهەنگــی
کردنەوەی پێشانگە بەڕێوەچوو ،قسەکەران:
 .١یورگن بۆس :بەڕێوەبەری گشتی پێشانگەی
کتێبی فرانکفۆرت.
 .٢هاینریــش رایــت موولــەر :ســەرۆکی
ڕێکخراوی بازرگانی کتێبی ئەڵمانی.
 .٣قســەکەری ئەدەبــی جۆرجیایــی :نینــۆ
هاراتیشڤیلی و ئاکا مۆرشیالدزە.
 .٤قســەکەری سیاســی :مامــوکا باختــادای
سەرۆکی جۆرجیا.
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کردنەوەی هۆلی ئاگۆرا پاڤلیۆن:

لە ڕێکەوتی ( )2018/10/10ڕۆژی دووشەممە،
کاتژمێــر()10ی بەیانــی ،بــە درووشــمی –
بیــروڕا -هۆڵــی ئاگــۆرا پاڤلیــۆن کرایەوە.
بــە ئامادەبوونی ســەرۆکی ئەڵمانیــا «ڤاڵتەر
شــتانمایەر» .لە سەرەتای قسەکردنیدا گوتی:
ئێمــە لــە تۆفانــدا چــۆن ئــازادی بپارێزین؟
هەروەهــا هەر یەک لە نووســەری بەلجیکی
«شــتیڤان هێرتمانــس» و نووســەری کڕواتی
«ئیڤانا سازکا» قسەیان کرد.
ڕۆژی ( )2018/10/11کاتژمێــر ()11ی بەیانی
هــەر یەک لــە «یورگن بــۆس» بەڕێوەبەری
گشتی پێشانگەی کتێبی فرانکفۆرت و «ترینە
ســکای» وەزیری کولتووری نەرویج قســەیان
کرد .بــە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە
ڕۆژنامەنووسان و نووسەر و هونەرمەندان و
کەسایەتی نەرویجی و ئەڵمانی.
واڵتــی میوان جۆرجیا لــە هۆڵی پاڤلیۆن ،بە
بەشداری ( )150کتێبی واڵتی میوان بە زمانی
ئەڵمانــی ئامادەبــوون .ئامادەبوونــی ()70

نووسەری ئەو واڵتە و پێشکەشکردنی ()350
کۆڕ و ســیمینار و وۆرکشــۆپ و کۆنفرانس،
پیشــاندانی کتێــب لــە ســتاندی نێودەوڵەتی
جۆرجیا )200( .دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە
لــە ( )40واڵت لەم ســتاندەدا بەشــداربوون
بــە ( )600کتێبــی نووســەرانی جۆرجــی و
وەرگێــڕدراو لــە تــەواوی جیهــان لەبــارەی
جۆرجیــا .هــاوکات ( )16پێشــانگەی واڵتی
جۆرجیا لە مۆزەخانە و دەزگا کولتوورییەکانی
شار پێشــاندران .هەورەها لە هۆڵی پاڤلیۆن
چاالکییەکانی :پرۆگرامی نەتەوەیی جۆرجی،
پێشانگەی کتێب ،بەرهەمی مندااڵن و الوان،
گەشــتیاری ،زانســت و پەروەردە ،موزیک،
هونەری ،پێشانگەی شــێوەکاری ،فۆتۆگرافی
و فلیم هەبوون.
خەاڵتی ئاشتی

ڕۆژی هەینــی ( )2018/10 /12کاتژمێــر ()12
ی نیــوەڕۆ ،بــە ئامادەبوونی هــەزار میوان،
خەاڵتــی ئاشــتی ڕێکخــراوی بازرگانی کتێبی
ئەڵمانــی بــە هەردوو پســپۆری زانســتی و

گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

پێشانگای فرانکوفۆرت

کولتووریی میسرناســی ئەڵمــان «ئەالیداویان
ئاسمان» بەخشرا.
ئەمســال چــوار کتێــب لەبــارەی کــورد بە
زمانــی ئەڵمانی لــە الیــەن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی (ئونراســت) چــاپ کراون ،لە
پێشــانگەی کتێبــی فرانکفــۆرت لە ســتاندی
ناوبراو پێشاندران .کتێبەکان:
 .1میراتــی گلگامێــش لە دەوڵەتــی ڕاهیبی
ســۆمەرەوە تــا شارســتانێتی دیموکراتی ،لە
نووسینی «عەبدواڵ ئۆجەاڵن» ،لە دوو بەرگدا
بە زمانی ئەڵمانی .لە الیەن کۆمیتەی جیهانی
بــۆ ئازادی عەبــدواڵ ئۆجەاڵن چــاپ کراوە.
بەرگــی یەکەم ( )552الپەڕە و بەرگی دووەم
( )424الپەڕەیە.
 .2کتێبی ستراتیژی گوڵ :کوردستان و جەنگ
لە ڕۆژهەاڵتی ئاســیا ،لە نووســینی ئەنسێلم
شیندلەر 112 ،الپەڕە ،بە زمانی ئەڵمانی.
 .3کتێبــی یۆتۆپیــای کۆنکرێــت چیاکانــی

کوردســتان و شــۆڕش ،لە الیەن نووسەرانی
دەزگای لۆویر کالس مەگەزینەوە نووســراوە.
لــە ســاڵی ( )2017ســەردانی کوردســتانیان
کــردووە ،چوونەتە چیاکانی نێوان ســنووری
کوردســتانی باشــوور و واڵتی تورکیا .دواتر
وەک چاودێــر چوونەتــە ڕۆژئاڤــا ،لەنێــو
شــۆڕش ماونەتەوە وەک چاالکــوان ،کتێبەکە
ســەفەرنامەیە ،یاداشتی ســەفەری ڕۆژانەیان
نووســیوەتەوە )192( .الپــەرە ،بــە زمانــی
ئەڵمانی.
بەشداریی کورستان

ئــەم ســاڵ تەنیــا وەزارەتــی ڕۆشــنبیریی و
الوانــی حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان بە
نــاوی ســتاندی کوردســتان و ئامادەبوونــی
چاالکانــەی بەڕێــز «خالیــد عەبدولڕەحمــان
دۆســکی» وەزیــری ڕۆشــنبیریی لــە هەموو
ڕۆژانــی پێشــانگە و نوێنەرانــی وەزارەت
سەمیر ڕەسوول و نەوزاد .هەروەها (ئەنوەر

حســێن) لێپرســراوی دەزگای ئایدیــا ،بــە
نیشــاندانی چەندین بەرهەمی دەزگای ئایدیا
بەشدار بوو لەو پێشانگایەدا .دیارە کەسانێکی
خۆبەخشیش چەند ساڵێکە ئەم ستاندە بەڕێوە
دەبەن .هەر یەکە بە پێی توانای خۆی ئامادە
دەبێت .نووســەر و ڕۆژنامەنووس (یووســف
مەنتک) ئەم ساڵ و سااڵنی پێشتریش ڕۆژێك
پێــش پێشــانگە ســتاندی کوردســتان ئامادە
دەکات و کتێبــەکان دادەنێــت و بــە هەوڵی
ئەویش بەشــێکی زۆر لە کارەکان ڕێکخراون.
هەروەها هەریەک لە (د .ســەروەر عەبدوڵال
و عەبدولغەنی کاکۆ و کاک ســەعید) ڕۆڵێکی
باشــیان هەبوو لە ستاندی کوردستاندا .بەاڵم
بــە شــێوەیەکی گشــتی الیەنــی کارگێڕیی و
بەڕێوەبدرنی پێشانگاکە وەک پێویست نەبوو
لەچاو دەزگای واڵتانی دیکەدا.
هەر لە میانەی پێشــانگاکدا نووســەری کورد
«شێرزاد حەسەن» لەسەر ئەرکی خۆی هاتبوو

ژمارە ( )30-31کانونی یەکەم 2018
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وەفدی کوردستان لەنێو پێشانگای فرانکفۆرت

بۆ ســەردانی پێشانگەی کتێبی فرانکفۆرت و
کتێبکڕین .ڕۆژانەیش چەندین جار ســەردانی
ســتاندی کوردســتانی دەکرد ،بــە دیالۆگ و
قسەکانی گوڕوتینێکی دەبەخشییە ستاندەکە.
کتێبەکانی ستاندی کوردستان

 .1چاپکراوەکانــی وەزارەتــی ڕٶشــنبیریی و
الوانی کوردستان.
 .2چاپکراوەکانــی دەزگای ئایدیــا بۆ فکر و
لێکۆڵینەوە ،بە ئامادەبوونی ئەنوەر حسەین.
 .3چاپکراوەکانــی ئەکادیمیــای بەدرخــان،
ئامادەبوونی حەمید بەدرخان.
کتێبەکان لەسەر ئاستی کەسی

 .1شێرزاد کەمال ئاقوبانی چەندین کتێب لە
کتێبخانەی کەسی خۆی هێنابوو.
 .2وریــا یوونــس عــەواڵ -نووســەر بە دوو
کتێب.
 .3کاکی خۆم -نووسەر کتێبی کاردۆخ کوردە
بە زمانی ئەڵمانی.
 .4نووسەر حەمە مەنتک ،بە سێ کتێب.
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 .5هەنەلۆرە کویشــلە بە کتێبی کوردســتان
واڵتێکی بە بارمتەگیراو بە زمانی ئەڵمانی.
 .6د .جەمال نەبەز ،کتێبی مێژووی کورد بە
زمانی ئەڵمانی.
 .7هونەرمەنــد ئــاری میرزا ،بــە چوار تابڵۆ
بــە نێوی تاڤگەی ڕەنــگ و کەتەلۆگی چەند
تابلۆیەکــی بە زمانــی ئەڵمانی پێشــەکی بۆ
نووسرا بوو.
 .8یووسف مەنتک ،نووسەر و ڕۆژنامەنووس
بــە ســێ بەرهەمی کتێــب ،دیوانە شــیعری
گەمــەی ئاگــر ،بەدرخانییــەکان ماڵباتێکــی
خەباتــکار ،کــورد لــە پێشــانگەی کتێبــی
فرانکفــۆرت لــە چاپەمەنییەکانــی وەزراەتی
ڕۆشنبیریی ساڵی.2018
 .9چۆلی فایەق ،نووســەر بــە کتێبی فاتێ،
ئێوارانم بنووسەوە کیژەی مرۆدۆست.
چاالکییەکانی ستاندی کوردستان

ڕۆژانە بەڕێز «خالید دۆســکی» و ئەندامانی
ســتاند و بە یاوەری «ئەنوەر حســێن بازگر»

و «شەهاب عوســمان» سەردانی ستاندەکانی
بەشــداربووی پیشــانگەیان دەکــرد .وەک
ســتاندی دەزگاکانــی ئەڵمانیــا ،سویســرا،
نەمســا ،ئینگلیزی ،کۆریای باشوور و واڵتانی
عەرەبــی وەک :تونــس ،عەمــان ،دەزگای
محەمــەد بــن ئەلڕاشــد ئالمەکتــووم ،دار
الکلمە و چەندین دەزگای تری بەشــدار بوو.
هەروەها ئامادەبوون لە بەشــێک لە سیمینار
و کۆڕەکانی ئەنجامدەدران بە زمانی عەرەبی
و ئینگلیزی .هەروەها ژمارەیەکی بەرچاو لە
ڕۆژنامەنووســانی کورد و بیانی و عەرەبی و
ستاندەکانی تر سەردانی ستاندی کوردستانیان
کرد لە ڕۆژانی پێشانگەدا.
لــە ڕۆژانــی شــەممە و یەکشــەممەدا ،کــە
تایبەتە بــە هاوواڵتیــان ،ژمارەیەکی زۆر لە
کوردستانیان سەردانی ســتاندی کوردستانیان
دەکــرد ،بەڕێــز «خالیــد دۆســکی» وەزیری
ڕۆشــنبیریی پێشــوازی لــێ دەکــردن .وەک
هەردوو مۆسیقاژەنی کورد :ڕزگار خۆشناو و
ڕەنجبەر خۆشــناو .ئیبراهیم یەتکین ئەندامی
ئەنجوومەنی شــاری لودڤیگســهافن و هەڤاڵ
عەبــدواڵ ئەندامی ئەنجوومەنــی ڕاین پفالز،
د.هاوڕێ زەنگەنە ،دلێر سەیدا و سەرکەوت
ئاپۆ و ژمارەیەک لە هاوڕێیانیان ،ژمارەیەک لە
کوردانی هۆڵەندا و باقی شارەکانی تری ئەڵمانیا.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ( )2018-10 13-بە
ئامادەبوونــی ژمارەیەکــی بەرچاو لە میوانان
لە ستاندی کوردستان ،سەرەتا رٶژنامەنووس
«شیهاب عوسمان» بەخێرهاتنی میوانانی کرد.
دواتر بەڕێــز «خالید دۆســکی» بەخێرهاتنی
میوانانــی کرد و لە وتەیەکدا باســی گرینگی
و بایەخــی کولتــوور و پێشــانگەی کتێــب
و بەشــداری کــوردی لــە پێشــانگەی کتێبی
فرانکفــۆرت کــرد .هاوکات پێشکەشــکردنی
ســیمینار لە ستاندی کوردســتان ،مودراتوور
شەهاب عوسمان:
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وەفدی کوردستان لەنێو پێشانگای فرانکفۆرت

 .1هونەرمەند ئاری میرســە ،قسەی لەبارەی
هەر چوار تابلۆکەی بەناوی تاڤگەی ڕەنگ و
کەتەلۆگی چەند تابلۆیەکی کرد ،کە بە چاپی
گەیاندوون.
 .2یووســف مەنتــک ،قســەکردن لەبــارەی
کتێبی :کورد لە پێشانگەی کتێبی فرانکفۆرت
لــە ســاڵی ( 1990تــا )2016و ســاڵی 2018
لە الیــەن وەزارەتی ڕۆشــنبیریی و الوان بە
چاودێــری بەڕێــز «خالید دۆســکی» وەزیری
ڕۆشــنبیریی چاپکــراوە .دوای تەوابوونــی
ســیمینارەکە مەراســیمی واژۆکردنی کتێبەکە
بۆ خوێنەران ئەنجام درا.
میوانــی ســتاند کاتژمێر یــەک و نیوی دوای
نیــوەڕۆ :دوای تەواوبوونــی ســیمینارەکان
ئیــدارەی پێشــانگەی کتێبــی فرانکفــۆرت
ســەردانی ســتاندی کوردســتانیان کــرد.
پێکهاتبــوون لــە بەڕێــزان :تۆبیــاس ڤــوس
بەرپرســی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکانــی
پێشــانگەی کتێبــی فرانکفــۆرت ،خاتــوو
کۆرنێــا هێلە بەرپرســی ڕۆژهەاڵتــی ناوین
لە پێشــانگەی کتێب .شاندی میوان لە الیەن

وەزیــری ڕۆشــنبیریی و ئەندامانــی ســتاند
پێشــوازیان لــێ کــرا .قســەکردن و گفتوگۆ
ســەبارەت بە کتێــب و کولتور و بەشــداری
کورد و دۆخی ئێستای کوردستان و ناوچەکە
و بەشــداری واڵتی میوان کــرا .لە کۆتایییدا
خەاڵتــی وەزارەتی ڕۆشــنبیریی بەخشــرا بە
میوانــان و چەند دانەیەک لە کتێبی کورد لە
پێشــانگەی کتێبی فرانکفۆرتیان پێ بەخشرا،
ئەوەش جێی خۆشحاڵی هەمووان بوو.
هاوکات بەڕێز (تۆبیــاس قوس) نامەیەکی بۆ
ڕۆژنامەنووس (یوسف مەنتک) نارد سەبارەت
بە بەشداریی کورد لە پێشانگاکە ،کە ئەمەش
دەقەکەیەتی:
بەڕێز محەمەد -یووسف مەنتک-
ســوپاس بــۆ نامەکەت ،بەشــداری کــورد بۆ
ئێمــە گرینگــە ،لــە پێنــاو ئاماژەیەکــدا بــە
چارەســەرکردنێکی ئاشــتیانەی ئــەو کێشــە
سیاسیانەی ،کە تا ئێستا لە سیاسەتی جیهاندا
بە چارەســەرنەکراوی ماونەتەوە ،لەبەر ئەوە
پێشــانگەی کتێبــی فرانکفــۆرت پانتاییەکــی

گونجــاوە ،هەوڵدەدەم لە کاتی دیاری کراودا
بە دیداری ئێوە و هاوڕێ کوردەکان شاد بم.
تۆبیاس ڤوس
بەڕێوەبەری پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەکان
2018-10-8

هەمــان ڕۆژ لە الیــەن دەزگای (محەمەد بن
ئەلڕاشــد ئالمەکتــووم) میوانداریی ســتاندی
کوردســتان کرا .لە الیەن بەڕێزان :حســەین
دەروێش ،سەرنووســەری ڕۆژنامەی بەیان و
ئەندامــی دەزگا و بەڕێــز جەمال بن عویرب
بەڕێوەبــەری تەنفیــزی دەزگای ناوبــراو
پێشوازیمان لێ کرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتی ()2018-10-14
ئەم سیمینارانە پێشکەش کران:
 .1نووســەر چۆلی فایەق ،مۆدراتور شەهاب
عوسمان
یەکــەم کۆڕ لەالیەن نووســەر (چۆلی فایەق)
ەوە پێشکەش کرا .کۆڕەکەی لەبارەی نوێترین
کتێبــی (فاتــێ ئێوارانــم بنووســەوە ،کیژەی
مرۆدۆســت) بوو .کتێبەکە مانگی ٥ی 2018
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بەشێک لە پێشانگەی فرانکفۆرت

لــە نێوەندی ئەندێشــە لە ســلێمانی چاپ و
باڵو کراوەتەوە .چۆلی فایەق بە کورتەیەک،
کتێبەکــەی خــۆی ناســاند .دواتــر لەســەر
داوای ئامادەبــووان ،چەنــد پەڕەگرافێکی لێ
خوێندەوە و بووە مایەی دەســت خۆشــی و
پێزانینی ئامادەبووان .دواتر نووسەر ،ئیمزای
لەســەر ئــەو کتێبانە کــرد ،کــە ئامادەبووان
پێشکەشــیان کــرا .شــایەنی باســە وەزیــری
ڕۆشــنبیریی هەرێــم و چەنــدان نووســەر و
ڕووناکبیری کورد ئامادە بوون.
 .2کاکی خۆم محیەدین ،قســەکردن لەســەر
کتێبــی کاردۆخ کــوردە -زمــان ئەڵمانی ،بە
زمانــی ئەڵمانــی کاکــی خۆم قســەی کرد،
مودراتــور د .هــاوڕێ زەنگنــە ،بــە زمانی
ئەڵمانــی ســیمینارەکەی بەڕێوەبــرد .دوای
336

تەواوبوونی سمینارەکە کاکی خۆم ،کتێبەکەی
بۆ خوێنەران ئیمزا کرد.
 .3باهۆز مســتەفا ،قســەکردن لەسەر کتێبی
ڕۆمانــی پۆســتمۆدێرنە و ڕۆمانــی مۆدێرنە،
ڕێبازێکی نوێی ئەدەبی بۆ نووســینی ڕۆمان،
بابەتــی کتێــب لێکۆڵینەوە ،بیســت ڕۆمانی
بــە نموونە وەرگرتووە .مۆدراتوور یووســف
مەنتک ،بە زمانی کوردی.
بەشداریی دەزگای ئایدیا

بەشــداریی ئایدیا لە پێشــانگای نێودەوڵەتیی
فرانکفــۆرت ،یەکەم جار نەبــوو لە مێژووی
دەزگاکە ،بەڵکو پێشتریش دەزگاکە لە سااڵنی
پێشــوو بەشداربووە .ئەمســاڵیش لێپرسراوی
دەزگای ئایدیــا بە ئامادەکردن و نیشــاندانی
چەندیــن کتێب بەشــداریی لە پێشــانگاکەدا

کرد و بە تێڕوانینی ئامادەبووانیش ،کاراترین
و پڕبەرهەمتریــن دەزگای کوردیــی بــوو لە
پێشــانگاکە .هەر لە چوارچێوەی بەشــداریی
دەزگای ئایدیادا لە پێشــانگاکە ،لێپرســراوی
دەزگا چەندیــن کۆبوونەوە دیداری ســازکرد
لەگەڵ لێپرسراوی دەزگا هاوشێوەکانی واڵتانی
ئیمارات ،عومان ،ئیســرائیل ،ئێران ،ئەڵمانیا
و ...هتــد .لەو دیدارانەدا باس لە چۆنیەتیی
بەرەوپێشــچوونی بــواری فەرهەنگیی کرا و
گفتوگۆکــرا لە بارەی وەرگرتن و گۆڕینەوەی
ئەزموونــی یەکتــرەوە ،هــاوکات دەزگای
ئایدیا لەالیەن بەشــێک لەو دەزگا بیانییانەوە
بانگهێشتی واڵتەکانیان کرا.
دیــدارو ســەردانەکانی وەزیــری رۆشــنبیری
هەرێمــی کوردســتان لەپێشــانگای کتیبــی
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نێودەوڵەتی فرانکفۆرت دا
لــە میانــەی بەشــداریکردنیدا لەپێشــانگای
نێودەوڵەتی کتیب لە فرانکفۆرت خالد دۆسکی
وەزیــری رۆشــنبیری هەرێمــی کوردســتان
ســەردانی چەندین خانەی کتێبی واڵتانی کرد
و پێشوازیشــی لە»تۆبیــاس ڤۆیس»ی جێگری
سەرۆکی پێشــانگای نێودەوڵەتی فرانکفۆرت
و بەرپرســی پەیوەندیــە نێودەوڵەتیــەکان و
بەرپرسی بەشــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کرد
لەو ســەردانەدا جێگری ســەرۆکی پێشانگای
نێودەوڵەتــی بەشــداری خانــەی کــوردی بە
گرنگ زانی و هیواشــی خواســت لە سااڵنی
داهاتــودا پێگەی خانەی کــوردی بەرچاوترو
کاراتربێــت و بەرچاوڕونیشــیدا ســەبارەت
بــە بایەخــی بەشــداربوون لــەو کەرنەڤالــە
ڕۆشــنبیریەدا کە لەسەر ئاستی جیهان سااڵنە
دەکرێتەوە و داوایکرد کورد کار لەســەر ئەم
بەشــداریکردنە بــکات ،چونکــە پێــی وابوو
چۆنیەتی بەشداریکردن وا دەکات پێگەی هەر
واڵت و نەتەوەیک گەورە و چاالکتر بکات.
دواتر وەزیری رۆشنبیری هەرێمی کوردستان
خالــد دۆســکی کە بــە هاوڕێیەتیــی ئەنوەر
حســێن بازگر جێگری ســەرۆکی ســەندیکای
رۆژنامەنوســانی کوردســتان و لێپرســراوی
دەزگای ئایدیــا بــۆ فکــرو لێکۆڵینــەوە
پێشــوازیان لە جێگری ســەرۆکی پێشــانگای
فرانکفــۆرت پەیامی وەزارەتی رۆشــنبیری و
بایەخی ئەم بەشــداریکردنەی خستە بەرچاو
و ڕونیشــیکردەوە شــەڕی داعش و کێشــەی
ئــاوارە و قەیرانــی ئابووری و کێشــەی ڤیزە
هۆکارێکی دیار و بەرچاو و ئاســتەنگ بوون
لەبەردەم بەشــداریەکی کارای کوردســتان دا
ڕایگەیاند وەک کورد بایەخی ئەم پێشــانگایە
لەبەرچــاو دەگرین و بــۆ ئێمە گرنگە چونکە
ئێمــە میلەتێکی ئاشــتی خوازین وســااڵنێکی
زۆر لەســایەی ڕژێمە داپلۆسێنەرەکانی عێراق

دا دەرگا و پەنجــەرە جیهانیەکانمان بەڕوودا
داخرابــوو .لە بەشــێکی تری دانیشــتنەکەدا
باســی لــە کار و چاالکییەکانــی وەزارەت
ڕۆشــنبیری کــرد و خۆشحاڵیشــی دەربــڕی
بــە پەیوەنــدی نێوان وەزارەت و پێشــانگای
نێودەوڵەتــی فرانکفــۆرت .دواتــر خەاڵتــی
ڕێزلێنانی وەزارەتی ڕۆشنبیری لە الیەن خالد
دۆســکی درایە جێگری ســەرۆکی پێشــانگای
نێودەوڵەتــی فرانکفــۆرت .دواتــر لە الیەن
خانەی کتێبی سەلتەنەی عەمانەوە پێشوازی لە
بەڕێز وەزیری رۆشنبیری هەرێمی کوردستان
و ئەنوەرحســێن (بازگــر) جێگری ســەرۆکی
ســەندیکای ڕۆژنامەنوســانی کوردستان کراو
هەمــان کات کەناڵی الجزیرە چاوپێکەوتنیکی
کورتی سەبارەت بە بەشداری کورد لە خانەی
کتێبــی کوردیــدا لەگەڵ وەزیری رۆشــنبیری
هەرێمی کوردستان کرد و دوای چاوخشاندن
بە پێشانگاکەدا لەالیەن سەرپەرشتیاری خانەی
کتێبــی ســەلتەنەی عەمانەوە «مەوســوعەی
ســەلتەنەی عەمــان» کە چەندیــن موجەلەد
بــوو بەخشــرایە خالــد دۆســکی .هــەر لە
میانەی سەردان و دیدارەکانیدا خانەی کتێبی
دامــەزراوەی محەمەد بن ڕاشــد ئال مەکتوم
بۆ زانیاری پێشــوازیان لە وەزیری رۆشنبیری
هەرێمی کوردســتان و شاندێکی هاوڕێی کە
پێکهاتبــوون لە ڕۆژنامەنوس یوســف مەنتک
و دکتۆر ســەروەر عەبدوڵاڵ سەرپەرشتیارانی
خانــەی کتێبــی کــوردی محەمەد بن ڕاشــد
ئــال مەکتــوم ســەبارەت بــە پەیوەندییــە
ڕوناکبیریــەکان قســە و گفتوگۆیــان کــرد،
لــە دیدارەکــەدا بەڕێوەبــەری جێبەجێکاری
دامەزراوەکــە ئامــاژەی بــە ڕەوشــی عێراق
کــرد و هیوای خواســت حکومەتــی داهاتوو
حکومەتــی گەشــەپێدان و ســەقامگیری بێت
و هەمــان ڕێچکــەی مام جــەالل بگرنە بەر
کــە هەمیشــە وەک کەســێکی هۆشــیار بــە

حیکمەت و وانەکانی چارەســەری کێشەکانی
دەکــرد .ســەبارەت بە کوردیــش پێی وابوو
هەمــوو شــتێک هەلومەرجی خــۆی هەیە و
دەکــری کورد کار لەســەر بە دامەزراوەیی و
سەروەری یاسا بکات و خۆی ئامادە بکات بۆ
گۆڕانکارییەکان.
هەر لەمیانەی ڕۆژانی پێشــانگاکەدا سەردانی
چەندیــن خانەی تر کراو وەزیری رۆشــنبیری
پێشوازی لە میوانانی خانەی کتێبی کورد کرد
و چەندیــن کەســایەتی وەک ئیبراهیم یتکین
ئەندامی ئەنجومەنی شارەوانی لودڤیکدهاڤن
و هاوڕێکانــی کــرا .هــاوکات دلێر ســەیدە
بەرپرســی کۆمیتــەی ڕێکخســتنی ئەڵمانیای
یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەردانی خانەی
کــوردی کرد و لەگــەڵ وەزیری رۆشــنبیری
باســی گرنگــی و بایەخــی بەشــداریکردنی
کوردستانیان کرد و دواتر میوانداری وەزیری
رۆشنبیری خالد دۆسکی و بەرپرسی دەزگای
ئایدیــا بــۆ فکــرو لێکۆڵینــەوە کــرد و لــە
نوسینگەی کۆمیتەی ئەڵمانیا پیشوازی لێکردن
و دواتر میوانداری کردن و گفتوگۆی چڕو پڕ
ئەنجامدرا و سەبارەت بە بەشداربوونی کورد
و بایەخی ئەو بەشــداریکردنە لە پێشــانگای
کتیبی فرانکفۆرت چەندین پێشنیاریان خستە
بەرچاو.
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