
 

  پۆلیس ب به ر ده  نووسه که
 

 دین تاهیر خره فه
 

  دا ، سۆزم به) زار دینار   هه ژده  هه ک یاپراخ به نجه رخۆش و مه یامنرکی سه په(  ژر نوی  ر دوو وتاری پشوومدا له هه من له  
م  مجاره ری ئه فه کی  دوا سه یه ربرده ر جارک سه هم ه ده وده خست ، هه ره تم بۆ به رفه ر ده گه ی کات ئه  گوره ران دابوو به خونه

  . وه بۆ کوردستان بگمه
ڕوانی   چاوه ولر دا له  شاری هه چکۆ له می گازینۆی مه رده به ک له یه م و ئواره م بۆ سوید ، ده وه ڕانه  گه ر له  به فته دوو هه 

  زانن که  کوردستان ده ی ڕۆشنبیرانی کورد له ک زۆربه روه هه. رێ ببینین ندهو کتری له  نیاز وابوو یه ر دابووم که رکی نووسه براده
ر  گه ولر ، ئه ندان و ڕۆشنبیرانی شاری هه رمه ران و هونه گای نووسه  شون و باره  بۆته مک ساه چکۆ ده گازینۆی مه

  ی له وانه ت ئه نانه  ته نوکه ن یان هه وی تبکه ڕو وه شه کانی دیکه  شار و شارۆچکه ندک چ له رمه رک یان هونه رنووسه هه
ش  نوکه تا هه  هه ی شیاوی باسه وه ئه. کتر بینین واپرسین و یه هه ن بۆ  که چکۆ ده ردانی گازینۆی مه  ، سه وه ڕنه  بگه وه وروپاشه ئه
  و ڕۆژه ر حاڵ ئه هه به.   ڕوو یان خستۆته شنبیری یهڕۆ نده به م مه چکۆیان نووسیوه و ڕۆی ئه ر گازینۆی مه سه ر له یان نووسه  ده به
ی   یانه و له مژمری نۆی شه و دوای ده ر بتوانم  شه گه یشتین و دواتر داوای لکردم ئه ک گه یه رێ به ونده  له ره و براده ڵ ئه گه له

دوای سآلو و چاک و .  بووم  ست ئاماده به نی مه شو یاندوو و له  جگه  بوو سۆزی خۆم به وه ئه.  وه کتری ببینینه مامۆستایان یه
ند و  رمه  هونه م له رزانه و برا به  دیداری ئه ند ساک بوو به ی چه  نزیکه ی دخۆشی بوو ،  که ی بۆ من جگه وه چۆنی ، ئه

 ی   رانه نووسه
حـموود زامدار، دشاد  مه :(  رزانه م به  بریتی بوون له  که .  وه  شاد بوومه وه وری مزکی دوور و درژدا گردببوونه ده رێ به ونده له
حمان  بدولره رۆش، عه عدوآل په رزنجی ، سه عقووب، ئیسماعیل به شتی، خالید جووتیار ، بورهان ئیبراهیم یه ریم ده بدوآل ، که عه
  یشتبوومه ک بوو گه یه ند چرکه  چه وی گوتنهی شیا وه ئه). میل نی جه ره دۆ، قه حـموودعه الم مه مید، سه جات حه رهادی، نه فه
کی  ب پشه وه دانیشت ، به نیشت منه  ته ب سآلو کورسکی راکشا و له رهاد پیرباڵ به م زانی دکتۆر فه نده وه ر ئه رێ، هه ونده ئه

 لۆ  وه توو دیه ر جارک ئه ورمان بگریت، هه دو دین به خره ی دونیا و فه زاو به  قه  له آل خوایه یائه:( رم و وتی  سه هرشی کرده  
 ).هتد ....  و  وه نیه ک ده یه وروپای ئاژاوه  لۆ ئه وه ریه گه  ده کوردستان که

رم بکات ،  رامبه عقوولی به کات ویستی نامه.  ستی چییه به  مه بووم که کانی حای نه  قسه ستپکدا هیچ له  ده ی راستی ب له وه ئه
م ب   خۆم ناده د رگا به  من قه یت ، چونکه ردا بکه رامبه تیم به م زیاتر ب حورمه بول ناکه  لت قه وه پم گۆت لرهر  کسه یه

:(  و پم گوت  ردا بکات رامبه تیم به  ب حورمه مان شوه هه م به سک ناده هیچ که م و رگاش به س بکه ر که رامبه تی به حورمه
 و چوو بۆ   جگای خۆی راستبۆوه  تینم ، له یشته کات زانی گه). بی کوردی ده جاڵ و بازرگانی ئه ی ده ، هه  بهنگ  و بده مت داخه ده

بژارد ،  کجاری هه یه نگیم به  و منیش ب ده وه بییه یده ر نه و هه نیشتی دانیشت ، ئه  ته رۆشی شاعیر و له عدوآل په کن کاک سه
واوی  یان کرد و دواتریش ته رکۆنه  تووندی سه رۆش زۆر به دوآل په عه رزنجی و کاک سه اعیل بهرزم کاک ئیسم رانی به براده
و  ئه: ( ڕاند و  گوتی  ینه رز ده نگکی به ده  و به وه سایه  هه وه دا جگای نابته که جلیسه  مه یان پگۆت و زانی له ران قسه براده
   له و کاتانه من ئه  ، بووختانی پکردووم ، ئه وه  سوید بآلویکردۆته ر له وبه مه ند ساک له ه چ  نووسینکی خۆیدا که  له دینه خره فه
ی  که  ڕووی کورسیه یه ند قسه م چه دوای ئه) . هتد....   و  داوه نجام نه م ئه م جۆره بووم و راست ناکات ، من کاری له ولر نه هه
 .ک دانیشت ایهڵ کابر گه  مزکی نزیک له رگا و له وه

وێ بۆ  ولر بانگھشتیان کردم و له  شاری هه رمی کوردستان له تی هه تی ڕۆشنبیری حوآوومه زاره دا ، وه) 2000( سای من له
    لهرچوو بوون راندا ده نده  هه ی له فتا ساه ی حه  ماوه ی له  وگۆڤار و بآلڤۆکانه موو ڕۆژنامه و هه کم بۆئه نگایه مین جار پشه که یه

مدا  ره فه م سه ر له آلم هه م ، به  بکه که نگایه تی پشه  چۆنیه دا ناخوازم باس له  لره دیاره. ولر ساز کرد  هه هۆی میدیا له
 مزکی  ر مزکدا دانیشتبووین و له سه ند له رمه ر و هونه ک نووسه ڵ کۆمه گه ولر له ی ڕۆشنبیری هه  یانه ک له یه ئواره
دا  بگومان لره.  کشا شاد بووم له اللی مه آلتی کوردستان مامۆستاجه  دیداری شاعیر و چیرۆکنووسی ناسراوی ڕۆژهه  به وه انهنزیکم

  مه که دا ده  لره م وتاره قی ئه  ده ،چونکه وه  بگرمه کشا دوباره له اللی مه ڵ مامۆستا جه گه م له م دانیشتنه ناخوازم چیرۆکی ئه
 . وه  ڕووی بوومه ولر ڕوو به  هه  له م که مجاره ی ئه ربرده  سهم پاشکۆی ئه

 

 ..!ر کویک بت  هه کشا له له اللی مه بۆ مامۆستا جه



 
 ..!کشای هژا له اللی مه  مامۆستا جه

 .رموون بول بفه  سآلو و رزم قه
تی ژیانی سیاسی و  هامه  نه خت و پر له گاری سهیی و ڕۆژ تی ئاواره ینه رد و مه  ده  له نوکه رزم خوازیارم هه مامۆستای به

 .ناتان بت  پشت و په وره تیتاندا خوای گه آلیه کۆمه
یاندنی شاری  ی ڕاگه  یانه  دیدارتان شاد بووم، له مین جار به که  بۆ یه دا ، که) 2000( هاوینی سای  رزم ، له مامۆستای به

ق و  تی و شه نابتان چیرۆکی سووکایه ر جه ک نووسه  بوونی کۆمه  ئاماده  به یه وارهم ئ  ئه ی شیاوی گوتنه وه ئه.  ولر بوو هه
   وتارک له نابتان به ر داخوازی جه سه م له م ڕووداوه  سوید ، ئه وه ڕامه  گه وه ، که رهاد پیرباتان بۆ گامه تھدانی دکتۆر فه

مان   هه من ئستاکه.  وه  سوید بآلومکرده ی چراخان له خشنامه  په دواتریش له و  وه  شاری ستۆکھۆلم خونده رادیۆیکی کوردی له
 یان   دووره وه  راستییه ی من له م نووسینه زانیت ئه ر ده گه  ، ئه وه مه که دا بآلوی ده  لره وه دوباره ستکارییه مك ده  که وتار به

ی من  وه  ئه ر راسته گه  یان ئه وه نه  درۆم بخه توانن به نابتان ده  ، جه ستووه به  هه وه نابتانه ناوی جه رهاد  به بووختانم بۆ دکتۆر فه
  رهاد پیرباڵ که ی دکتۆر فه تی پکردنه م سووکایه ی ئه وه  گانه ی من به که توانن نووسینه  و ده  بیرم چووه مدا له م نووسینه له
 .ن تر بکهند مه وه نجامی دا ، ده نابتان ئه ر جه رامبه به
یان  مامکه و ده نونن، ئه  خۆیان ده  ڕۆژانه وه مامککی ساخته  ده  به رهاد پیرباڵ  که تی دکتۆر فه  بابه ی له سانه ی که وه ر بۆ ئه هه
ربژین  دام و ههرزتان ی به وستی کوردانه ڕوانی هه  چاوه له. ک ئاشکرا بکرت یان بۆ خه قینه ر ڕوو البدرت و ڕووی راسته سه له

 .تی  بۆ کوردایه
 

  نوکه  ، هه وه  سوید بآلومکردۆته ی چراخان له خشنامه  په دا ، له) 2001( مانگی شوباتی سای  له  که  یه م وتاره قی ئه ش ده مه  ئه
 . وه مه که  بآلویده  دوباره وه ستکارییه مک ده  که دا به لره

 
. بوو کانی پشترم جیاوازی هه ردانه ڵ سه گه م له و جاره ردانی ئه سه.  وه لر مامه  هه نگک لهی دوو ما نزیکه) 2000(هاوینی سای  

ی دزیۆ و کاری  ک دیارده  و گه وه یان بۆ گامه ره مه یر و سه مدا گوبیستی زۆر شت بووم ، زۆر ڕووداوی سه ردانه و سه له
 . وه گمه  ده و ڕووداوانه ک له دا یه لره.  چاوی خۆم بینی م به ناشایسته

  ند دا ، له رمه ر و هونه ک نووسه ڵ کۆمه گه ولر ، له یاندنی هه ی ڕاگه ی یانه  باخچه له) 2000(کی مانگی ئابی سای  یه ئواره
 .نیا دانیشتبوو  تاقی ته رزی الواز ، به  پیاوکی باآل به وه نیشتمانه  مزکی ته له.  وه ک کۆببووینه یه
   که و مزه ر ڕووی له کسه تکی بۆ من کرد و یه سا وئیشاره  دانیشتبوو، هه ڵ ئمه گه  له حموود زامدار که چوو مه ی پ نه نده وه هئ
 .ر دانیستبوو ، کرد سه ی له و کابرایه ئه

کشای شاعیر و چیرۆکنووسی  له الل مه  کاک جه مه زامدار پی گوتم ، ئه. و الیان چووم  ره رگرت و به ران وه  براده تم له منیش مۆه
 .یناسم  ده وه کانییه  رگای نووسینه نیا له خر ، ته ناسن ؟ منیش گوتم نه کتری ده  ، ئایا یه آلتی کوردستانه ناسراوی ڕۆژهه

 . دابنیشم وه  نزیکییه ل کردم و داوای کرد له گه رمی له کی گه یه وقه ی من بوو ، ته و ئاخاوتنه الل گوبیستی ئه کات مامۆستاجه
رێ توو  ئه.  رۆشنبیرانی کوردی سودنشینی ل پرسیم ندک له وای هه ر هه کسه الل یه و ناساند، مامۆستا جه  زامدار منیشی به که

دی  ؟ ئه..کانی  ریه وه ی بیره وه ر نووسینه سه  له وامه رده ر به ؟ هه.. ندروستیی چۆنه ریم حیسامی ته خوا پم ب مامۆستا که
 ؟.. ن چییه سه عید حه  سه مه نگوباسی کاک حه ده
 ؟.. ی پشتگیریی نووسیوه سته ک ده ومان وه ین و ناوی ئه که رده  گۆواری پرشنگ ده زانیت ئمه ده

 . رانیان ببه م ، بۆ براده ده ت پ ده ندک ژماره  هه وه ره تان ئاگادارم بکه وه ڕانه  گه ر له  به تکایه
 . وای بپرسه ؟ توو خوا زۆر هه.. لی چۆنه رهاد شاکه م ب کاک فهدی پ ئه

 .ست بوو مک مه  که یه و ئواره کشا ئه له الل مه  مامۆستا جه
 ؟.. دانیشتووی  لره  مژه ی له الل ده مامۆستا جه: خۆ پمگۆت  ره سه له

من جارێ  ستن ، ئه ربه وت بۆن ، سه تانه ر ده گه  ڕاگیر کرد بت ، ئهنابتمان  جه  ئمه یه وانه ر ڕۆیشتن بوون ، له سه  له وا دیاره
 . وه کتری ببینینه  یه توانین ڕۆژکی دیکه م ، ده ر لره هه

م  که آلم تکات ل ده م ، به  دی خۆمت بۆ باس بکه رده ندک ده  ، هه لکی زۆر باشه  و بۆ من هه  ، زۆرم پ خۆشه نا کاکه: گوتی 
 .ر چاو سه رموو ، به فه:  ، گوتم  وه وی بگیته م و زیاد ، بۆ ڕۆشنبیرانی ئه ب که ک خۆی به  ، وه وه ڕایته سود گه بۆ  که

 همنی گوی   بوون و به که ی دانیشتنه رکی دیکه  ئاماده ند براده ر وچه دعومه حمه حموود زامدار  و دکتۆر موحسین ئه کاک مه
 . گرتبوو  ئمه خۆیان له

بت چ ڕووداوکی  دا بووم ، ئاخۆ ده وه ی ئه وه  بیرکردنه ڵ خۆم له گه دا کشا ، منیش له که ر مزه سه نگی بای به ک بده یه ماوه
 ..! وه یرمان بۆ بگرته سه



نابتان  ی جه که وه گوبیستی ڕوودا نگ بووی ، پم خۆشه  جارک ب ده ر به هه:  و گوتم  وه الل کرده  مامۆستا جه دیسان ڕووم له
 .ب تتان هه و تاقه م شه ر ئه گه ببم، ئه

  ی باشووری کوردستان بووم و له  ئاواره وه آلتی کوردستانه  ڕۆژهه  له که یه  گیان ماوه کاکه: ( ی دا و گوتی  که  پکه قومکی له
وێ   ئه ر بچمه گه ڕێ کردووم ، ئه ری بۆ به به  خه وه  شاری سلمانییه ت له مه تیف هه ند جارێ کاک له چه.  وه ته ولر گیرساومه هه
 .  ڕاست زانیوه ولرم به ی هه وه  و مانه وه ت کردۆته وم ڕه ی ئه آلم من داواکه موو شتکم بۆ بکات ، به هه
مان ل تک  ک دیموکراتییه یه وای تاڕاده شوهه م که وتوون ، ئه تی خۆیان که ندیی تایبه وه رژه  دوای به کانک که  خه وایه ی ڕه که
 ؟...ن  پشل بکه ی ئاواره ن و ئازادیی ئمه بده

 . ت باش نییه که  تۆ فارسییه  ، چونکه بیاتی فارسی بھنه ده  ئه م واز له که تکات ل ده: م گوت  رکی ئره  نووسه ڕۆژک به
 .تت کردوون  قه  کوردی ، سه  کردووتن به وه ییه فارس ی له تانه و بابه ئه.  بیت ریکی شتی دیکه توانیت خه بۆ خۆت ده
 .م که  بۆ ده وه  دسۆزییه ت له م قسانه  ، ئه م به خاترجه
 مای   گوایه ی ، که که  ماه رمدا و منی له سه  ناکاو هات  و قیاندی به ی ، له که  رۆشنبیرییه  ماه وته ند ڕۆژێ رم که پاش چه

.   بارزانی داوه  جنوم به یاندن  که فۆنی بۆ ئاسایش کرد و وای تگه له ستا ، ته وه ش نه نده وه ا و بهرن ده  ، وه ڕۆشنبیرانی کورده
کات . یان دام و راپچیان کردم بۆ زیندان  قه ق و پله ر شه ن ، من کم ، به ی پرسیار بکه وه ب ئه کانی ئاسایش به پۆلیسه

 :رک هات و گوتی  فسه  ، ئه وه لپرسینه
 ؟..ی  ده مامۆستا بۆ جنو ده

 ؟..م ده مانی کوردستانم ، چۆن جنو ده رله ت و په  ، من موانی حوکوومه داوه خر جنوم نه نه
 ؟..و دیون کی  ئه مامۆستا خه

 . بووم ی ئره ر کاری سیاسی ئاواره سه  له که یه آلتی کوردستانم و ماوه کی ڕۆژهه  خه به
 ؟..تتان بکا فاله ناسی که ه د سک لره ئایا که

 .ناسم ریری ده نسۆ هه ره  کاک فه به
ج ئازادی  ستبه  ، ده ری منه  براده ویش گوتبووی به نسۆ ل دابوو، ئه ره نگیان بۆ کاک فه کی پ چوو ، دیار بوو زه یه ماوه
 ) . ن بکه
آلم بۆ دنیایی ، پم خۆش بوو ، خۆی  ، به  گرتی داوه بووم ، ک به، بۆی چوو  وه یه که رهاته سه ی به وه تای گرانه ره  سه ر له هه

تان  سه و که آلم ناوی ئه  ، به وه تان گرایه که  وردی چیرۆکه نابتان به الل جه  گوتم مامۆستا جه  بھن ، بۆیه سه و که ناوی ئه
 ؟.. گرتی دان   به هنا که نه

 ؟.. دلیسییه فخانی به ره نی مای شه تر ، نازانی ک خاوهر  من که ی له یدای ، هه کاک زامدار هه
 . رهاد پیرباه زانم ، دکتۆر فه  با ده:منیش گوتم 
 . گرتی دام و به  ئه  به:اللیش گوتی  مامۆستا جه

 .  بووایه وه وانه  پچه  به بووایه کات ، خۆی ده آلتدار ئازادی ده سه دات و ده  گرت ده ر به ر ، نووسه  کوردستان نووسه  له یره  سه
 

 18.11.2004ستۆکھۆلم  
  
  

 :رنج  سه
 سود،  کی شاری ستۆکھۆلم له یه خۆشخانه  نه دا ، له) 2001(ری سای    مانگی ئۆکتۆبه ریمی حیسامی له مامۆستا  که -1
 .خر یادی به.  مائاوایی لکردووین  وه خۆشیکی کوشنده هۆی نه به
ن گرووپکی  الیه ولر له راستی شاری هه  ناوه دا ، له) 2001(راستی مانگی شوباتی سای   نوه یری لهر نسۆ هه ره  کاک فه-2

 .خر یادی به. هیدانی کوردستان  ریزی شه  تیرۆر کرا و چووه وه تیرۆریسته
 
 

 
  

 
    
   
  



 


