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لــە کۆتاییــدا، ئــەم ژمارەیــە بەرهەمــی ڕەنجــی ژمارەیەکــی زۆر لــە هاوکارانــە. لــە بــەر ئــەوە ســپاس و پێزانیــن بــۆ 
ــن و  ــان داوی ــاره كان یارمه تیی ــتكردنه وه ی وت ــه نگاندن و ڕاس ــه  هه ڵس ــه ی ل ــه و هاوكاران ــا ئ ــەران و هه روه ه نووس

ئــه و هاوکارانــەی لــە قۆناغــی چاپکــردن و باڵوکردنــەوەی یارمەتیــامن دەده ن. 

سەرنووسەرانی دەروازە
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سەرنووسەرانیدەروازە

ژمــارەی دووهەمــی دەروازە لــە كۆمه ڵێــك نــورساوە لــە ســەر میراتــی ڕۆشــنبیری ئەمیــر حەســەنپوور، سەرنووســەری 
دەروازە، بــە زمانەکانــی کــوردی و ئینگلیســی پێــك هاتبــوو كــه  دیارییــەک بــوو بــۆ مامۆســتا ئه میــر کــە ســاڵی ٢0١7 
کۆچــی دوایــی کــرد. بــۆ درێــژەدان بــە هەبوونــی ئــه و لــه  نــاو الپەڕەکانــی دەروازە، بەرهەمەکانــی بــۆ زمانــی کــوردی 
ــەم ژمارەیــەدا  ــە نوورساوەیەکــی چــاپ دەکەیــن. ل ــە هــەر ژمارەیەکــدا وتارێــک یــان بەشــێک ل وەردەگێریــن و ل
وتارێــک لــە ســەر گۆرانــی »کــە دەڵێــن ئەمــڕۆ دەشــت و کێــۆ شــینە...« بــه  وه رگێڕانــی ئەحمــەد ئەســکەندەری 
بــاڵو دەکەینــەوە کــە بەســەرهاتێكی  فرەزمانــی و فــرە فەرهەنگییــە. حەســەنپوور لــە لێکۆلینەوەکه یــدا بــاس ده كات 
ــە ســەر هــەوای گۆرانییەکــی تورکــی  ــارە کــە کوردییــە“ ل ــە ئاشــکرا دی ــۆ دەچــوو “ب کــە ئــەم گۆرانییــە کــە وای ب
ــوورساوە و هەروەهــا هاوشــێوەی  ــواری دۆرگــە( ن ــاوی “Adalar Sahilinde” )لێ ــە ن ســەردەمی عوســامنی ب
ئــەو گۆرانییــە بــە زمانەکانــی عەرەبــی و یونانییــش هەیــە و هەموویــان بــە موڵکــی خۆیانــی دەزانــن. حەســەنپوور 
دەگاتــە ئــەو قەناعەتــەی کــە موســیقا ســنوور ناناســێت و ئــەوەش نیشــان دەدات کــە سیاســەتی نەتەوەگەرایانــەی 

دەوڵەتــە هاوچەرخــەکان ناتوانێــت دانووســتاندنی كولتــووری لــە نێــوان گەالنــی دراوســێدا بپچڕێنێــت.

ــی دەدات.  ــی و بەڵگەی ــری تێبین ــی کورت ــد بابەتێک ــە چەن ــگا ب ــە جێ ــەم ژمارەی ــە، ئ ــارە درێژان ــەو وت ــە دوای ئ ل
ــار  ــە دەکات. یاش ــا پێناس ــاندر ژاب ــیڤی ئەلکس ــە ئارش ــەکان ل ــە کوردیی ــی گۆرانیی ــەرفەراز دەسنووس ــعوود س مەس
کاپــاڵن به یتێــك بــە نــاوی “شــەڕی کۆاڵنــی قومــری“ پێشــکەش دەکات. مەتیــن یوکســەل بابەتێــک لــە 
ــەدەی  ــی س ــە کۆتای ــامنی-توركی ل ــران و عوس ــوان ئێ ــدی نێ ــە پەیوەن ــەبارەت ب ــییەکان س ــەرچاوە فارس ــەر س س
ــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەم پێشــکەش دەکات. ئەرگیــن ئۆپەنگیــن دەســخەتەکانی  ــا نی نۆزدەهەمــەوە هەت
مەالیەکــی کــورد بــە نــاوی مــەال ســەعیدی شــەمدینانی لــه  ســەرەتای ســەدەی بیســتەم دەناســێنێت. نــەک تەنیــا 
کەســایەتی و بەرهەمەکانــی مــەال ســەعید، بەڵکــوو پەیوەنــدی ئــەو لەگــەڵ باســیلی نیکیتیــن، باڵیــۆزی ڕووس، 
و مــژاری گواســتنەوە و دەســت گۆڕینــی دەســخەتەکانی و گەیشــتنیان بــە ئەمــڕۆ بــۆ خــۆی مژارێکــی زۆر ســەرنج 

ڕاکێشــە.

ســێ بابەتــی هه ڵســه نگاندنی كتێــب، ســێ کتێــب بــە زمانەکانــی کــوردی، ئینگلیســی و تورکــی تاوتــوێ دەکــەن. 
فاتێــح ســەعیدی کتێبــی شــانامەی کوردیــی بێهــرووز چەمەن ئــارا، مارلیــن شــێفرز کتێبــی وێنــدی هامه لینــك بــه  
ــه باره ت  ــه  س ــاوی )The Sung Home: Narrative, Morality, and the Kurdish Nation( ك ن
بــه   ده نگبێــژی و ڕۆڵــی لــه  ئه خــاق و نه ته وه گه ریــی كوردییــه  ، و جومهــوور ئۆملــەز كتێبــی ئایهــان تــه ك بــه  نــاوی 
 Hâmîsiz Şâir, Babasız Metin: Mem û Zîn ve Osmanlıca Çevirileri Üzerine Bir
ــۆزده  ده كات، هه ڵده ســه نگێنن.  ــه  ســه ده ی ن ــن ل ــه م و زی ــه  عوســامنییه كانی م ــه  باســی وه رگێڕان İnceleme ك

ــە  ــوردی و ب ــی ک ــە زمان ــی ب ــی و مرۆڤ ــتی کۆمەاڵیەت ــتی زانس ــەوەی ئاس ــەرەدان و بەرزکردن ــی دەروازە پ  ئامانج
ــک  ــۆی نزی ــتی خ ــتی زانس ــی هەڵوێس ــە جێگیرکردن ــێهەمی ل ــارەی س ــە ژم ــەرزە. دەروازە ب ــی ب ــازی ئاکادمیک ڕێب
دەبێتــەوە و چوارچێوەیــی کاری خــۆی ڕوونــر دەکاتــەوە، بــەاڵم هێشــتا دووریــن لــەو پێگەیەیــی دەمانەوێــت بــه  
ــه وه  و  ــاری لێكۆڵین ــه  وت ــه  ب ــن ك ــەران دەکەی ــە لێکۆڵ ــه  داوا ل ــیدا. بۆی ــی ده ره وه ی كوردناس ــه  بواره كان ــه ت ل تایب
ــك هــاوكاری  ــی ئاكادمی ــی و هه ڵســه نگاندنی كتێب ــا تێبین ــی ســه ره كی و هه روه ه ــی دەق هەڵســەنگاندن، وه رگێڕان
ــی دەروازەدا کــۆ  ــە ژمارەکان ــوێ ل ــەوەی ن ــۆ ن ــن بتوانیــن میراتێکــی ئاکادیمیــک ب ده روازه  بكــه ن. ئێمــە هیواداری

ــەوە. بکەین
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ــر حەســەنپوور،  ــە ڕۆشــنبیرییەکانی پڕۆفســۆر ئەمی ــن و پیشــاندانی بەرهەم ــی ڕێزگرت ــە دوای  ژمارەیەکــی تایبەت ل
ســێهەمین ژمــارەی دەروازە دەگەڕێتــەوە ســەر ڕەوتــی ئاســایی خــۆی و ژمارەیــەک بابەتــی جیــاوازی پەیوەندیــدار 
ــن لەســێ  ــه  بریتی ــه م ژماره ی ــی ئ ــە خــۆ دەگرێــت. بابەتەکان ــه كان ل ــی و مرۆڤیی ــی زانســتە كۆمه اڵیه ت ــە بوارەکان ب
وتــار، چــوار تێبینــی لێکۆلینــەوە، وه رگێڕانــی وتارێكــی ئەمیــر حەســەنپوور وهەروەهــا ســێ هەڵســەنگاندنی کتێــب. 

ــه م ژمــارە  ــات و ســینەمای کــوردی به شــداری ئ ــە ســەر ئەدەبی ــان ل ــه  وتاره كانی ــل ب ــام ز ئۆزدی ــاران و یڵ ســوئات ب
ده كــه ن. ســوئات بــاران لــە ســەر ئەساســی چەمکــی »باوکــی ســەمبۆلیک«ی ژاك الكان و لــە پەنجــەرەی 
ڕەخنــەی ئەدەبــی، ڕەنگدانــەوەی فیگــۆری »بــاوک« لــە ئەدەبیاتــی هاوچەرخــی کوردیــدا تاوتــوێ ده كات. یڵــام ز 
ئۆزدیــل لــە بابەتەکەیــدا بــە یارمەتــی چوارچێــوەی تیئۆریکــی مــارک فێــرۆی مێژووناســی فه ڕانســه یی بــە چاوێکــی 
ــەو  ــەوە و ئاشــکرابوونی ئ ــر ڕەنگدان ــوان مێــژوو و ســینەما تاوتــوێ دەکات و دوات ــدی نێ ــە ســه ره تا پەیوەن تێئۆرییان
ــە ڕێــی هەڵســەنگاندنی  ــەت ل ــه  تایب ــدا رشۆڤــە دەکات ب ــەری کوردی ــگا و هون ــوەی کۆمەڵ ــە چوارچێ ــە ل پەیوەندیی
فیلمــی ڕەشــەبای حســێن حەســەن. ئۆزدیــل پیشــاندان ده دات  كــه  ســینەما بەشــێکە لــە مێــژوو و لــە هەمانکاتــدا 
ده وری هه یــه  لــه  پێکهێنانــی مێــژوو و مێژوونووســین دا. هــەر لــە چوارچێــوەی مێژوونووســی کــوردان دا، مەعــرووف 
 The Last Mufti of( کەعبــی وتارێكــی هەڵســەنگاندن لــە ســەر کتێبــی  ئاخریــن موفتــی كوردســتانی ئێــران
Iranian Kurdistan(، نووســینی عه لــی عیزه تیــار پێشــكه ش ده كات كــه    ســه باره ت بــه  زانــای ئایینــی 
ئەحمــەد موفتیــزادە و مەکتەبــی قورئانــە لــە دوای شۆرشــی ئیســامی ئێــران. کەعبــی هــەوڵ ده دات نیشــان بــدات 
کــە پەیوەنــدی نێــوان ناســنامەی نەتەوەیــی و ئایینــی و ســەرهەڵدانی ئیســامی سیاســی دەبێــت لــە نــاو بەســتێنی  
ــتی  ــە مەبەس ــە ک ــی وای ــەو پێ ــەنگێندرێت. ئ ــتەمدا هەڵس ــەدەی بیس ــە س ــران ل ــیۆن( ئێ ــازی )مودێرنیزاس نوێس
ــی و  ــامی سیاس ــە ئیس ــه  ل ــورده كان دایم ــە ک ــه  ک ــەو بۆچوونه ی ــەملاندنی ئ ــە س ــەم کتێب ــینی ئ ــە نووس ــار ل عیزەتی
توندڕەویــی ئایینــی خۆیــان پاراســتوە و ئەمــەش دەیانکاتــە رسووشــتی تریــن هاوپه یامنــی زلهێــزه  ڕۆژئاواییــه كان. 

لــە چوارچێــوەی ئامانجەکانــی دەروازە بــۆ داڕشــتنی بناغەیــەک بــۆ زانســته  کۆمەاڵیەتــی و مرۆڤییــه كان بــه  
ــتی  ــژووی زانس ــوورساوە گرینگەکانــی مێ ــی وتــار و ن ــە بناغەییــەکان“دا وەرگێران ــاوی ”دەق ــر ن ــوردی لــە ژێ ک
کۆمەاڵیەتــی و مرۆڤــی و کوردناســی پێشــكه  ش ده كرێــن. لــەم ژمارەیــەدا وەرگێڕانــی ”پێشــه كی“ی ئۆریەنتالیــزم  
ــووە، جێــگا دەگرێــت.  )Orientalism(، بەرهەمــی زۆر گرانبەهــای ئێــدوارد ســەعید کــە ســاڵی ١٩7٨ چــاپ ب
هــەر ســێ وەرگێــڕ، شــێخمووز کــورت، ڕابیعــە ئاغاجــان و ئەرگیــن ئۆپەنگیــن، چەمکــی ”ئۆریەنتالیزم“یــان وەکــوو 
”ڕۆژهەاڵتناســی“ وەرگێــڕاوە و وەکــوو بەدیلێــک ”شــەرقگەری“یان بــۆ دەسنیشــان کــردووە. ئه گه رچــی ڕەخنەکانــی 
ئێــدوارد ســەعید  دەگەڕێتــەوە ســەر ڕوانیــن و گۆشــەنیگای ڕۆژئــاوا  لــە حاســت رۆژهه اڵتــی ناویــن و بــە تایبەتــی  
عەرەب-موســڵامن لــە نێــوان ســەدەی هــەژدە هەتــا نیــوەی ســەدەی بیســتەم و زۆرتــر لــه  ڕێــگای رشۆڤــه ی دەقــە 
ــان و  ــەی جیه ــەکانی دیک ــەر به ش ــە س ــەورەی ل ــی گ ــه اڵم کاریگەرییەک ــت، ب ــام دەدرێ ــەوە ئەنج ئەدەبییەکان

ــاوە.  ــی زانســتەکانی کۆمەاڵیەتــی و مرۆڤــی دان ــوارە جیاوازەکان ــە ب هەروەهــا ل


