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لة ) H.S.Nyberg( نويبةري.ئثس.هؤ
 كوردستان

                        
                      

    .سيگريد كاللة: نووسيين                        
  .ئةجمةد شاكةيل: وةرگثذاين لة سوثدييةوة

  
دايكبووين  ساصةي لة70باوكم هات، بؤ ئةوةي جةژين  H.S.Nyberg(1(نويبةري. ئثس. كاتثك پرؤفثسسؤر هؤ

 ئثمة وةك ديپلؤمات لة ،ئةودةمة. ، يةكثك لة ئاواتةكاين ئةوة بوو، كورد ببينثتباتة سةرخؤي الي ئثمة لة بةغدا ب
كوردةكاين عرياق بؤ ،دا بوو1960-1959 لة ساآلين  ولة سةردةمي ذثژميي عةبدولكةرمي قاسم. دةژياينبةغدا 

باوكم دةشيةويست بة . ةنگييان هةبوو و بة ئازادي دةژيان و كةخمايةن، ئؤتؤنؤمييةكي فةرهماوةيةكي كورت
 لةگةص ،پاكيزة حيلمي.  بدؤزينةوة2"پاكيزة حيلمي"ئثمة توانيمان . كوردي خبوثنثتزماين زووترين كات وانةي 
خاتوو پاكيزة حيلمي، مامؤستايةكي . واردنةوةي كردين بانگهثشتين چاخي،وبانگي سلثمانيداهةندثك كوردي بةنا

 هةموو بةيانييةك لة نثو باخچة جوانكيلةكةماندا لة كةنار دجيلة ،مامؤستاكة.  كوردي بؤ باوكم پةيداكردزماين
گةشةكردين زماين "، باوكم سةمينارثكي لةمةذ 1960ي فثربيوةري 24.  لةگةص باوكمدا دادةنيشت،بةرانبةر دؤرة

. خوثندكاراين كورد لة زانستگةي بةغدا ساز كرد، بة ئينگليزي و بؤ "فارسي و سةرجنثكي تايبةيت لة زماين كوردي
دةبث ئةو كارةي باوكم تا ذادةيةك شتثكي گرنگ و سةير بووبثت، بؤ ئةو خوثندكارة الوانة، كة بؤ جاري يةكةم 

 پاش سةمينارةكة، .ئةوروپاييةكي زمانةوان بة شثوةيةكي زانستييانة لةمةذ زماين ئةوان دةدوثت، ببيسن
ئثوة زؤرتر حةز بة كام زمان "يا " كام زمان كؤنترة، كوردي يا فارسي؟: "ري ئةوةيان كرد، كةخوثندكارةكان پرسيا

                                                
لة سوثد لةدايك بووة و ساصي " سوثدةربثركة" لة 28/12/1889هةنريك سامؤيثل نويبةري، لة ) : H.S.Nyberg(نويبةري. ئثس. هؤ 1

. ضي. كةي " بؤ خوثندين ذؤژهةآلتناسي و زمان چووةتة زانستگةي ئوپساال و بووة بة شاگردي1908ساصي . ، كؤچي دوايي كردووة1974
ساآلين .  و پاشانيش بووة بة جثگري ئةو لة هةمان زانستگةدا  مامؤستاي بةناوبانگي زماناين سامي،"K.V. Zettersteenسثتتةشتثن 

 پرؤفثسسؤري زماناين سامي بووة و پاشانيش بووة بة پرؤفثسسؤري زماناين ئثراين و 1956-1931لة .  لة مسر خوثندوويةيت1924-1925
بواري سةرةكي توثژينةوة و لثكؤلينةوةي . مثژوو وزمانةوة و بة تايبةت زماين پةهلةوي، كارثكي زؤري كردووةلة بواري ئثرانناسيدا لةمةذ ئايني و 

ئةندامي دةستةي .  بووة ئةندامي ئةكادميياي سوثدي،ةوة1948لة ساصي . ئةو، زماناين سامي، بة تايبةت زماين عةرةيب بووة
، "Lidzbarski"  لة اليةن كؤنگرةي جيهاين ذؤژهةآلتناسانةوة مةدالياي زثذيين1957ساصي . بووة" ئينسكلؤپثدياي ئيسالمي"نووسةراين
 ساصيدا، بؤ 70دا و لة تةمةين 1960كاري كردووة، بةآلم لة ساصي و هةرچةندة لة بواري زمان و ئايني و ئثرانناسيدا زؤر خةريك بووة . وةرگرتووة

مامؤستا و زانا و زمانةوان و توثژةرةوةيةكي ديار . جاري دووةم سةري ئثراين داوةتةوةيش بؤ 1963يةكةم جار سةرداين ئثراين كردووة و ساصي 
  ).وةرگثذ.(و ناسراو بووة

)وةرگثذ.(ية"پاكيزة ذةفيق حيلمي" مةبةست  2  
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باوكم، كة بريسكة و درةوشاوةيي لة چاواندا بوو، زيرةكانة و دادوةرانة ". دةكةن، فارسي يا عةرةيب؟
  ".كوردي:"گويت

  

  :ئاساييناپشوويةكي 
چؤن .  چوومة كوردستان، كچة چكؤلة يةك ساآلنةكةمدا لةگةص،، من بؤ خؤم1958هةر يةكسةر پاش شؤذشي 

.  هيچ بيانييةك نةيدةتواين بة نثو عرياقدا بگةذثت و بسووذثتةوة،ئةودةم. ذثككةوت؟ ديارة ئةمة جثگةي پرسيارة
من بذيارم دابوو بة هةر شثوةيةك بثت، بة زووترين كات دواي گةيشتنم بة عرياق، سةرداين كوردستان بكةم و 

وةك هؤيةكيش بؤ گةشتةكةم، سووك و هاسان، .  ذثپثدان و مؤصةمت كردلة وةزارةيت نثوخؤ داواي. ن ببينمكوردستا
 بذوايان بة گوثي خؤيان نةدةكرد كاتثك، بيستيان من ذثگةي ، لة بةغدا،ديپلؤماتةكان". پشوودان"نووسيم 

 لةوث لة ماصي خثزانثكي عةرةيب .خؤم  و منداصةكةم بة شةمةندةفةر چووين بؤ مووسص. گةشتكردمن پث دراوة
تا ئةو كاتةش مرؤض تا . دؤست، كة بةو تازانة بة هؤي ياخيبوونةكةي شةووافةوة، ماصةكةيان تاآلن كرابوو، ماينةوة

ئثمة سواري ئؤتؤبووسثكي ئاسايي . ذادةيةك بؤين خوثين ئةو هةموو مردووانةي سةر ئةو شةقامانةي دةهاتة لووت
شا فةيسةص و .  وةذث كةوتني، بؤ هوتثلي مةزين تؤريسيت لة سةرسةنگ،ين و بةرةو ژوورذثگةي دةرةوةي شار بوو

من بؤم هةصكةوت، ئةو .  هاوينةكؤشكيان هةبوولة سةرسةنگ، كة بةو تازةية لة شؤذشةكةدا كوژرابوون، هعةبدولئيال
ة، هةزاران مثش و كچة چكؤلةكةم و ئةوانةي ئاوةدانيان كردبوو. ئةو هوتثلة مةزنة ضاال بوو. كؤشكة لة ناوةوة ببينم

، هةموو بةيانييةك كؤمةصثك كورد دادةنيشنت و و دةياننؤذيية بة چواردةوري ئةستثصي مةلةكةدا. من خؤم بووين
، كة ئثواران ذوومان دةكردة باخثكي گچكة لة سةرةوة.  و من، كة چؤن خؤمان دةخستة ئةستثصةكةوة3"ئيسة"

ئثمةش لةگةصياندا . وارةيةك لةوث خذدةبوونةوة و دةيانكرد بة گؤراين و شاييكوردةكان وةك خوويةك، هةموو ئث
كرد و ندا دؤستايةتييةكي گةرممان پةيداهةر زوو لةگةصيا. تةنث پياوان دةهاتن. دةبووين و چةپصةمان لثدةدا

ئةفسةرثكي عرياقي پاش چةند ذؤژثك . ئةوانيش لة ئاگالثبوون و چاودثريكردين ئثمةدا، باوك ئاسا و دؤستانة بوون
هات و بة توندي و تووذةييةوة پثي گومت، ئايا من لةوة تثناگةم، كة بؤ ژنثكي تةنيا و زارؤكثكي گچكة، زؤر دژوار و 

من . !، لة نثوةندي ئةم كوردستانة كثوييةدا، لةم هوتثلةدا بنسةختة، هةر دوو مانگ دواي شؤذشي تةممووز
من بة دةربذين و وشةي دصذفثن و .  جارثكي ديكة بگةذثينةوة بؤ كوردستان ئةجمارةش دةبوو باوكم و من، .پثكةنيم

ئةجمارةيان بة فذؤكة ذؤيشتني و .  الي باوكم كردبوو،پةسةند و دصگري، باسي جوانيية بثبةر و وشكةكةي كوردستامن
 زؤرةكانييةوة، كةركووك بة عةمبار و گةجنينة نةفتيية مةزن و. دواي يةك سةعات و چارةكثك گةيشتينة كةركووك

 كةس، كة 113 ،لة كةركووك كايت ئاژاوة و فةرتةنةكةي پاش شؤذش. خؤشگوزةرانيي عرياق پثشان دةدات
ة، واپثدةچثت شارةكة هثمن و ئارام 1960 جةنيوةري 26 كة ،ئةمذؤ. زؤربةيان توركمان بوون، زيندةبةچاص كران

 ئثمة بة خؤمان و ئيزننامةكامنانةوة چووينة كن .كةركووك وةك مووسص، هيچ خانووي سووتاوي لث نةبوو. بثت
ذثگةيةكي قريتاوي ذاست و ساف و لووس بة نثو . خثرا بةرةو دةشت و الدث كوردييةكان وةذثكةوتنيپؤليس و 

وردة بةردي زؤر و . كةرتكراو، برديين تةپؤصكة و گردة قاوةيية زةردباوةكاندا، كة خثرا دةبوون بة لةتةكةژي
. ي ذةقةن و بةژ، ئامسانثكي بةهارةي شيين درةوشاوة بة سةر زةويية ذووتةكةدا كةوانةي دابووزةبةندة و خاكثك

                                                
)وةرگثذ.(ية"نويبةري. ئثس. هؤ"ي نووسةري ئةم گوتارةية و بؤ خؤيشي كچي "سيگريد كاللة"نثوي كچةكةي " ئيسة"  3  
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هةر گوندثكدا، پسوولة بة ) ژوورگةي(لة زاركي.  هيچ دةنگثكي ديكة نةدةبيسرا،بثجگة لة دةنگي ئؤتؤمبيلةكة
لة نثوان . ثشامنان دةدامان دةردةهثنا و پ..."پرؤفثسسؤر نويبةري و كچةكةي:"نرخةكةي وةزارةيت بةرگري

 بة برييدا بثت، لة پاش هةورازثك، زجنرية لةپذ و بثئةوةي مرؤض. ئاواييةكاندا تةنث مثگةل و شوامنان دةبيين
 .لة دوورةوة لة ئثران چياي زاگرؤس، دةهاتة بةرچاو.  لة بةر دةمماندا قوت بووةوة،كةژثكي بة بةفر داپؤشراو

من هةر بةردةوام . قسةي هيچمان دةرنةچوو. منيش پثموابوو ئةوة بةفرة. ي قسصةباوكم پثيوابوو ئةوة گةچ يا بةرد
 كة سلثماين تثداية، پان و بةرين و ،ئةو دؤصةي. بووم، لة خةونبينني بة شاخة بةرزة بةهةشتييةكاين الي ئاسؤوة

 بؤر و قاوةييانة بةژة ياتةختايي و دةشتة و زجنرية كةژةكةيشي تا ذادةيةك نزمة، بةآلم لة كايت خؤراوادا، ئةو چ
ئةم دؤصة لةو دؤآلنة نيية، وةك كارثكي سيحرئامثز و پةذجووانة، شري و هةنگويين . دةبنة ئاگرثكي گذ و بصثسةدار

مرؤض دةكةوثتة بريي ئةوةي، چؤن دؤصثكي ئاوها بژثوي سةرتاپاي باژثذثك، كة پثتةخيت كوردانة، . پثدا بذوات
كة ئةم .  مةزين پريةمةگروون بؤ خؤي بة تةنيا لةو تةختاييةدا قوت بووةتةوةكؤمةصة شاخي چذ و. دابني دةكات

دميةنانة دةبينم، دةسبةجث گةشتةكاين خؤمم لة بةشة شاخاويية باشوورييةكاين ديكةي ئاسيادا، لة 
 دانيشتوواين ئةم  تةنانةت لة نثوان.، وةبري دثتةوةئازةرباجيانةوة لة ذؤژاوا تا نيپاص و وآلتاين هيمةاليا لة ذؤژهةآلت

شتثكي هاوبةش هةية، ئةويش ئةوةية، كة هةرگيز تفةنگيان لث دوور  جؤرة دةضةرة ذووتةن و وشكانةدا
مةبةستم بةراوردكردين –ئةفغانةكان و پةتانةكان و كورد . ناكةوةثتةوة و ملمالنثيةكي سةختيان لةگةص ژياندا هةية

ئةو كوردانةي، كة ئثمة لة نثو جادةدا . نيان پاراستووة خوو و نةريت و فةرهةنگي خؤيا-هةموو شتثك نيية
كة مرؤض دةچثتة نثو هةر . دةمانبينني، سةر و ذووي جوان و ذثك و پذيان هةبوو و باآلبةرز و بةهثز و زةالم بوون

و نةرم شلةپةتة و كارمةندثكدا چاي يا قاوةيةك دةخواتةوة، هةر ئةو خةصك و مرؤضة هةر كارگثذييةكةوة و لةگةص 
شثوةي .  دةبينرثن، كة لة هةموو كارگثذييةكاين جيهاندا دثنة بةرچاوشل و هةويرئاساييانةي پشت مثزي نووسني

يا بؤر و كراسي دوو قؤپچة و مثزةري ذيشوودار ) شيين تؤخ(ذانةكي كةوة پياوان،. پؤشاكي خةصكي ئثرة زؤر جوانة
 كراسي درثژي ذةنگاوذةنگ و پشتثين پان و كآلوي ،ژنانيش. و پشتثنثكي پان و زيل ذةنگاوذةنگ لةبةر دةكةن

لة زاركي . چارشثويش تةنث ژناين چيين نثوةندي شارةكان دةيپؤشن. ذةشي تا هةنية داچؤذاو و عةبايان لةبةرة
بايةكة بة نثو ديوارةكاندا دةگةيشتة ميواخنانةكةي، كة لثي . سلثماين بايةكي سارد و ناخؤش داي بة ذووماندا

ژوورةكان سادة و ساكار بوون، بةآلم هةم ئاوي . كرؤمنان دةدا  24،80وة  هةريةكة بة خؤراكيشةشةوي. بووين
باوكم مةكينةي ذدثن تاشينةكةي لةبري كردبوو و . گةرم و هةم مثزي نووسني و چراي خوثندنةوةيشيان تثدا بوون

. رممان هةبوون، لةبةرمان دةكردپاشان كردمان بة خوو و لةو ژوورةساردانةدا هةرچي جلي گة! منيش پيجامةكةم
كي تةواوكردين ي خةر،خاص. مان كرد4"موحةممةدي خاص"يةكةم شتثك كة كردمان، ئةوة بوو، سةرداين قازيي شار، 

 كةپوويةكي درثژ و دوو ،قازي. فةرهةنگثك بوو، لة بارةي ئةو زمانة كوردييةي، كة لثرة پثي دةپةيضن، سؤراين
 ي سپي پثچراوةكةي، كة هةموو5فثسة سوورة بة بانداژ. و دةمثكي نووقاوي هةبوونچاوي نزيكبني و تيژ و چكؤلة 

  . قازييةكان لة سةري دةكةن، هاتبووة نثو چاواين و توند چةسپي سةري بووبوو
  

                                                
)وةرگثذ.(ة"شثخ موحةممةدي خاص"ت  مةبةس 4  
).وةرگثذ).(لفاف( لةففاف 5  
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  :گوتوبثژثكي بة سوود
توگؤيةوة، من بة هؤي ئةو گف.  باوكم و قازيدا، بة عةرةبييةكي كالسيكي،گفتوگؤيةكي سوودبةش ئةجنام درانلة نثوا

ئةوةش . كي جوان و پوختة، لةم ناوة، كارثكي سةختةيةلةوة تثگةيشتم، كة چاپكردين فةرهةنگثك بة شثوة
فثربووم، كة زماين كوردي، زمانثكي فرةزاراوةية و ئةو زاراوةيةش، كة ئثستا بؤ نووسني بةكار دةبرثت، زاراوةي 

 باسي ئةوةي كرد، كة كوردةكاين عرياق ،خاص. ازيان هةيةسلثمانيية و كوردةكان لة توركيا، زاراوةيةكي جياو
ش نيية،كوردستانثكي سةربةخؤ، كة هةموو كوردي ئةو وآلتانة بگرثتةوة چث ن و بذوايان بةوة)ذياليست(واقيعي

پاشتر بؤمان دةركةوت، كة زؤرينةي . دةبثت، مةگةر پاش جةنگثكي جيهاين ديكة و دابةشكردنثكي نوثي جيهان
!  ئازادي بؤ كوردستان ثنثت،ةي سةرةوة كؤمؤنيسنت و پثيانواية، تةنث يةكيةتيي سؤضيثت دةتوانثتئةم كوردان

جثي سةرسووذمان نيية، كاتثك كة پاريت كؤمؤنيسيت عرياق خةريك بوو داواي مؤصةت و ذثگةپثداين ئاشكراي 
ثك خاص لةمةذ مافةنةتةوةييةكاين ي هةصگرتبوو و لة پرؤگرامةكةيشيدا گةل"كورد و عةرةب براية"دةكرد، درومشي 
كورد يةكثكة لةو .  كوردنةتةوةيياين گةورةم لة دصداية بؤ هاودةردييةكيسؤز و من :"باوكم گويت. كوردةوة هةبوون

تاكة . گةلة زؤرانةي سةر زةوي، كة هةميشة و بةردةوام چةوسثنراونةتةوة و بة پاشكةوتوويي هثصراونةتةوة
ئةو سةالحةددينة مةزنة، كة هةموومان دةچينة زيارةيت . تاين خؤياندا هةصكةوتوونتاكةيةك كورد لة مثژووي وآل

يةكثك لة كةسايةتيية فةرهةنگيية هةرة زيرةك و شارةزاكاين مسر، ئةمحةد . گؤذةكةي لة دميةشق، كورد بوو
ةجي ديكةوة، دثنة نثو ذةوش و هةلومكة كوردةكان، كاتثك  .تةميوور پاشا، لة خثزانثكي كوردي سووريا بوو

 و نشتثكي سروشتيية، كة ئةو كوردانةي، بؤيان ذةخساوة و هةصكةوتوو. بواري مةزنيان هةيةو و هةل دةرفةت 
سةركةوتوون لةوةي بةهرة و زيرةكيي خؤيان وةپثش خبةن، خؤزگة و ئاواتثكي گةرموگوذيان لة دصداية بؤ ئازادي و 

ا دانيشتني و دةمةتةقث و گوتوبثژمان كرد و گشتمان لة سةر لة قاوةخانةيةكي سلثمانيد". سةربةسيت گةلةكةيان
ئةو باوةذة بووين، كة باشترين هةلثك كورد لة عرياقدا هةيةيت، ئةوةية دةست بداتة ئةو دةستةي حوكوومةت لة 

ووة، ، كة لة نثو هةندثك دةستة و تاقمدا بآلو بووبئثمة باوةذمان بةوة نةبوو، پانعةرةبيزم. بةغداوة درثژي دةكات
هثصي . چارةسةر بثت، چونكة نيوةي عرياق، كةمينةي نةتةوايةتيية و كورديش لة هةموو ئةو كةمينانة گةورةترة

بؤ هةر كوثيةك دةذؤيشتني و ...عرياقثكي عرياقي بؤ عةرةب و كورد و ئةرمةين و ئاشووري و: قاسم بةم جؤرة بوو
و هةر كةسثكيش ئةوةي دةگوت، هةردوو پةجنةي دةهاتة گوث " عةرةب و كورد براية"لة گشت اليةك دةنگي 

لة ميواخنانةكة چاوةنؤذي سةرنووسةرثكي كورد  . و بةوة وثنةي برايةيت پثشاندةدانشايةمتاين پثكةوة دةگرت
ي سةرؤكي دةسگةي فةرهةنگيي "فوئاد ذةشيد"لة بري ئةو . بووين، كة دةبوو بثتة دثنيمان، بةآلم هةرگيز نةهات

هثندة .  ساردترين شةوي سلثماين بوو،ئةو شةوة. ناوثكدا، كة بةرپرسي كارگثذييةك بوو، هاتن" ئةملووسا"لةگةص 
سةرمامان بوو، ناچار بووين بانگيان كةينة ديوةكةي باوكم و لةوث خؤمان بة پةتووي ئةستوور و پؤشةين ديكة 

 وةدةستهاتووة بة پشتگريكردين پاش ئةوةي، بة درثژا لةمةذ كوردستان و ئةو سةركةوتنةي. پثچايةوة و دانيشتني
ئةوان هةردووكيان زؤرزؤر پةسين . فةرهةنگي كوردي، پةيضني، دةستمان كرد بة قسةكردن لة بارةي سوثدةوة

من بةوةي، كة .  و بة پثچةوانةيشةوة هةموو شتثكي كوردستانيان پث خراپ بووسوثديان دا و زؤريان ستايش كرد
پاشتر . خؤمامن بؤ كردن، دصيامن دايةوة، وةلث باوكم ئةوةي پث خؤش نةبووباسي هةموو شتثكي خراپي سوثدي الي 

تؤ بؤچي بةو شيوةية وآليت خؤت ذةش دةكةيت و :"لةگةص باوكمدا پثكهاتينةوة و ئةوجا باوكم گويت
 تا ئةوان بةرانبةر بة ،، بةآلم من لةبةر ئةوةم بوو"Right or wrong, my country "!دةشكثنيتةوة؟
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ي جةنيوةري چووينة وةزارةيت 28پثنجشةممة .  ئثمة هةست بة كةموكووذي و ناتةواوي نةكةنپثشكةوتين
بوو و " مةجيد سةعيد"و كوردثكي گچكةي ئينگليزيزان، كة نثوي " مووسا" و لة اليةن 6سلثماين )معارف(زانياري

" شةوقي "ي نيگار، كة نثوبوو و مامؤستايةكي نةخش و" مةمحوود ئةمحةد"مامؤستايةكي ذدثننةتاشراو، كة نثوي 
 بوونة هاوذثي ، بة درثژايي ئةو ذؤژة گرنگة،ئةمان. بوو، پثشوازي كراين" بنكةي بيسنت و بينني"بوو و سةرؤكي 

 يا لة ،خوثندين لة سوثدي )منحة دراسية، ستيپثنديؤم (داواي بؤرس "شةوقي. "هةميشةيي و بةردةواممان
گؤناسثوين بة پرچة ذةشة لوولةكةي و " شةوقي"ةر كوثيةك دةذؤيشتني،  لثدةكردين و بؤ ه،ئةصمانياي دميوكرايت

خمابن ئثمة دةمانزاين، .  لةبةر دةمماندا ذاوةستابوو و بذوانامةكانيشي بة دةستةوة بوون،دةستة جلة شيكةكةيةوة
ةسثك هيچ  بؤ تاكةك، بة هيچ شثوةيةك،كة هةموو داخوازييةك دةبث لة ذثگةي حوكوومةيت عرياقةوة بثت و بؤية

ية گؤناسثوينة، فيلمثكي "شةوقي"ئةم . ي كردبارنةدةكرا، بة تايبةت ئةگةر ئةو كةسة لة بواري هونةريدا كا
، پثشانداين، كة نة دا لة سلثماين1959 لة ساصي ، لة بارةي ساصذؤژي جةژين شؤذشةوة، ميلليمي16ذةنگداري 

ري كورد  تةنث كچاين شؤخ و شةنگي گؤضةندكا، بةصكةزرثپؤش و نة فذؤكةي جثيت لثبوون، وةك نواندنةكةي بةغدا
  . ذثپثوانةكةيان كردبوو، دةبينرانكة بةشداريدانيشتووانةچياييةكان،و 
   

  :هةصپةذكثيةكي كوردي
لةبةر ئةوةي كوردستان ناوچةيةكة، دةسبةجث خؤزگة و داخوازي . حةزم لثبوو هةصپةذكثيةكي كوردي ببينم

ثمةيان بردة خوثندنگةيةكي كچان و لةوث بة كچاين كوجنكؤص و فرةپرسيار، ميواين، تثدا دةهثنرثنة دي، ئ
باوكم كثشراية نثو . ئةوان حةزيان دةكرد و دةيانويست هةموو شتثك لة بارةي كچاين سوثدةوة بزانن. حاتةدرام

ي كوردييان ئةوان نةخش و نيگار. بازنةيةك لة مامؤستا كچة الوة شؤخةكانةوة، كة جلي مؤدثرنيان لةبةردا بوو
خواردنةوة لةگةص كثكدا، كة خؤيان دروستيان كردبوو،  پاش قاوة.پثشانداين، كة دةستكردي خؤيان بوون

ئةو .  نثو هؤصثكي گچكةوة و لةوث نثزيكةي پةجنا كچثكي گةنج، بة پاصتؤي ئةستوورةوة خزابوونة ژوورثبانگكراينة
رزةكارانة بوو و چاوانيشيان ذةش و جوان و ذةنگي كچانة خؤيان ئارايش نةكردبوو و پثستيان زيپكاوي و هة

پثنج كچي باآلبةرز و كةصةگةت، بؤ ذثزلثناين ئثمة و لةبةر دصي . ذوومةتيشيان زؤر گةش و لةشساغ و بثخةوش بوون
جلةكان .  جلي كوردمي لةبةركردوةك پثويست، ذثك وةك ئةوان، دةستثمنيش . ئثمة، جلي كوردييان لةبةركردبوو

، چةپ و ذاست، زةرد انيان، بؤ الي دةرقاچةكياندةرپثي كيسةئاسا، كة لة نيوةي بةرةوخوار: كهاتبوونلةمانة پث
 زؤر درثژ بوون و لة پشتةوة پثكةوة ان و قؤصةكانين لثوة دةبينراان نيوةدرثژي تةنك، كة ئةو ديويراسيك. نبوو

شيفؤن يا نايلؤنانةوة، ژثركراسث ئةو كراسة  دةكةوتنة سةر شان و لةژثر يان درثژيي قؤصةكانيگرث دةدران و نيوة
لة سةرةوةش سومخةيةكي نايايب . مؤدثرين نايلؤن، كة داوثنةكانيان بة نةخش و نيگار ذازثنرابوونةوة، دةبينران

قةراخي . ئةوةي من كؤتري ئاشيت چكؤلة و جواين پثوة دوورابوو. نةخشثنراو، كة هةريةكةيان جؤرثك بوون
بة سةر هةموو جلةكانيشةوة، چةند بصثي خشص . زثذ و زيوي پثوة بوو، كة دةبريسكايةوةسومخةكةش، گؤبةرؤكي 

 پثنج .بوونونةخشثنراهثندث جار بة پاژنةي پالستيكي، پثآلوگةلثك، كة لةپثي كچةكاندا بوون، . هةصگريابوو

                                                
بثگومان نووسةر مةبةسيت كارگثذيي مةعاريفي ئةو . ةو سةردةمةدا و تا ئثستاش شتثك بة نثوي وةزارةيت مةعاريف لة سلثماين نةبووة و نييةل 6

.)وةرگثذ.(كاتة بووة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

لة كايت هةصپةذيندا دةسيت . ز هةصپةذكثيان كرداچةند شثوةيةكي جياوبة  كچةكة، كة سةريشيان نةبةستبووة،
شثوةي پثدانان و . ئةم دةستگرتنة، بؤ منوونة، لة كن كچاين هيندوستاين، هةرگيز نابينرثت. يةكيان دةگرت

ئةو كچانةي ديكة، كة ذاوةستابوون و . هةنگاوناين سةماكة تا ذادةيةك يةك جؤرة، بةآلم ذثكوپثك و لة سةر ئاوازة
ةكرد، دةستيان كرد بة چةپصةلثدان و هةصپةذكثكةرانيان بة دةنگي بةرز و هاتوهاوار و غةصبةغةصب، تةماشايان د
. جارجاريش سةيرثكي باوكميان دةكرد، بؤ ئةوةي بزانن هةصوثسيت چيية، بثگومان پثيان باش بوو. گةرم دةكرد

ئةواين ديكةش بؤيان سةندةوة و  خةباتگثذيي سياسي چذي و سترانثكيلةناكاو كچثكي ذند و بةدةو ذاوةستا و 
 و ناوبةناويش گؤرانييةكةيان دةبذي، بؤ ئةوةي بابژييةكي عةبدولكةرمي قاسم بكةن و پاشان بؤ بوون بة كؤرس بؤي

ئاشيت و يةكيةيت گةل و جارثكي دي بؤ قاسم و ئةوجا بؤ ئاشيت و پاشان بؤ كؤمار و بؤ برايةيت كورد و عةرةب و 
بة باش زاين، كة ئةو واي . ئيدي كايت ئةوة هات، كة باوكم شتثك بصثت.  بابژي دةكرا،اشيتديسان بؤ ئ لة دواييشدا

. ئةوجا دةنگ و هاواري كيژان، بثسنوور و بثكؤتايي بوو. نثو برد" ئازادي"هةندثك گؤذان پثويستة، بؤية وشةي 
، بة "بؤ الواين سوثدي دةگثذمةوةكة گةذامةوة بؤ ماص باسي بةسةرهات و بينينينةكامن لة كوردستان :"باوكم گويت

دوويدا شةپؤيل دةنگي بةرز و قاصة و هاوار بةرز بووةوة و ئةگةر كچةكان بيانتوانيبا باوكم هةصگرن و بةرزبكةنةوة بؤ 
سةرپثييةكاين لة پث داكةند و داياين بة . نةسرين، كچثك بوو لةو نثزيكانة ذاوةستابوو. ئامسان، بثگومان دةيانكرد

 بؤ هؤي تثز و گاصتةي هةمووان و كچةكانيش ،وج و دةبةنگيش سةرگؤناكانيم ماچ كردن و ئةوةشمين گة. من
ئةوجا برديانني بؤ ژووري . دةستيان كرد بة هاوار و چةپصةلثدان و كچةكةش ماچةكامني گثذايةوة و ماچي كردم

دا بوون، خؤي بينييةوة و دةورة  ساآلن16 و 12گةجنتردا، كة لة نثوان  لة نثوان كچاين ،"نويبةري"پؤلثكي دي و 
 چاي"پثشتريش لة نووسينگةي بةذثوةبةر، لةگةص سث مامؤستاي شؤخ و جواندا، كة بانگهثشتين قاوة و . درابوو
ئةوةيان لث كردين، كة دةمانةوث گوث لة چ وانةيةك بگرين؟ نويبةري پرسياري . يان كردين، دانيشتني"ترش
  ".بة تةواوي ئارةزووةوة، مثژوو:"گويت

  

  :وانةيةك لةمةذ مثژوو
ئيمالي زؤر و . ي بة خوثندكارةكان دةكرد)ديكتة(مامؤستاكة لةو كاتةدا خةريك بوو ئيمال. چووينة ژووري پؤلثكةوة

هةموو دةفتةرةكان بة خثرايي، . ر، لة وآلتثكي وةك عرياقدا، نيشانةي نةبووين كتثيب خوثندن بوولةبةركردين زؤ
مامؤستاكة .  بة عةرةيب دةسيت پث كرد، و پثشاندانانةيةكي ئاسايي، وةك منوونةخرانة نثو تةختةكانةوة و و

بؤ پؤيل پلةي بةرز هيچ كتثيب خوثندن بة كوردي . تةين لة پؤلة پلةنزمةكاندا، بة كوردي وانة دةگوترثتةوة:"گويت
دةسيت كچان بة . دمامؤستا كؤمةصثك پرسياري لةمةذ ئاشووري و بابيلي و ئةكةدي و سؤمةرييةكان كر". نيية

خمابن بؤمان ذثكنةكةوت، لثدوان و . ةوةيش گورج و خثرا و بة ذووين دةدران و وةرامةكانوةكؤمةص بةرز بووة
يةك خوثندنگةي ديكةش گةذاين و ئيدي پثمانوابوو . بؤچووين مامؤستاكة خؤي لةبارةي ديرؤكي نوثوة ببيسني

لةو خوثندنگةيةي ديكة، كة چووين، كچةكان . دانة بوون، ديوة 40تةواوي خوثندنگةكاين سلثمانيمان، كة سةرجةم 
مثزةكة سث دةفري لة سةر بوو و لةنثو .  بة دةوري مثزثكدا ذاوةستابوون،بة پثشكؤشي سپييةوة و بة ذثكوپثكي

 ئةو كارةيان بة بؤنةي كؤتايي تاقيكردنةوةوة. ، بسكويت، هثلكة و ذؤن و كثكثكي بة شةكر، هةبووندةفرةكانيشدا
لة دواييدا و لة ژووري نيگاركثشان، هةمديس توومشان بوو بة . لة هةر يةك لةو خؤراكانة، شتثكمان خوارد. كردبوو
پاشان باوكم بة ". دةمةوث فثرمبدةمةوث خبوثنم، :"گؤناسثوينةوة، كة تكاي دةكرد و دةيگوت" شةوقي"تووش 
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ئةو هةضاصة ذووخؤشانة لةگةصماندا !. فرؤشييةك بكةين سةرداين كتثبنائومثدييةوة پرسياري كرد، كة ئايا دةتوانني
بوون، داخوازييةكةي باوكميان بةجثهثنا و چووينة تاكة گةجنينةيةكي كتثب، كة لةو شارةدا هةبوو و لةوث 

ئةجنامثكي، كة پثي گةيشتني، ئةوة بوو، . ذاوةستاين و دةستمان كرد بة ذووپةهلةصدانةوة و تثذوانيين كتثيب كوردي
زؤرينةي كتثبةكان چ كتثيب شيعر و چ كتثيب سياسي، . ان، زؤر هةژار هاتة بةرچاوبخانةي كوردميكتث كة

كآلوي كوردي يةكثكة لة منوونة هةرةجوانةكاين كاري . لةبري كتثب، كآلوي كوردميان كذي. ة بوونكؤمؤنيستان
" جةميلة"و كچثكي ديكة، بة نثوي دوو مامؤستاي كچ . كاتژمثري چوار، گةذاينةوة بؤ ميواخنانةكة. دةستيي كوردي

خمابن . جلةكاين بة دياري بؤ من هاوردبوو. دةستثك جلي كوردي لة باوةش گرتبوو" جةميلة. "لةوث ذاوةستابوون
مامؤستا كچةكان و جةميلة، منيان لةتةك خؤياندا برد بؤ . پاشتر ئةو دةستة جلةم لة ئةصمانيا لث دزرا

 بةرانبةر بةو فريبووين .صپةذكثيةك بووم و لةگةص چوار كچدا هةصپةذميبانگهثشتنثكي چاي و لةوث فثري هة
كة . ئةوجا كايت خؤراوابوون چووينة سةرچنار .7م بؤ چذين"ئاخ گةرمثين جوان"هةصپةذكثية، منيش گؤراين 

ؤيةكي  تابلخانووةكة .اينةوةرد خانوويةكي بةردين گلپاشان باوكم و من الي. چياكاين وةك پشكؤ دةهاتنة بةرچاو
  .خةبات: نيؤين لة سةر هةصواسرابوو و لثي نووسرابوو

  

  :بارةگاي بارزاين
كورد لة هةموو جؤرة تةمةنثك لة سةر . ئثمة ئةو خانووةمان بة قاوةخانة يا جثگةي خذبوونةوةي الوان زاين

 Goodباش شةو:"كوردثكي درثژ هات و بة توندي دةستمي گوشي و بة ئينگليزي گويت. پليكانةكان دانيشتبوون
night ."لة . تومةز ئةوة تةنث سآلو و بةخثرهثنانة". دةتانةوثت هةر لة ئثستاوة بذؤن؟:"منيش بة گاصتةوة گومت

لة نثوةنددا ژنثكي كورد، كة بة پري و الواين كورد : ژوورة درثژ و باريكةكةدا، ئةم وثنانة هةصواسرابوون
لةوالوة . اتدا دژ بة ئيمپرياليزم و بؤ مايف كورد شةهيد بووندةركةوت ئةوانة شةهيدن و لة ذثي خةب. دةورةدرابوو

ئثمة لة نثو بارةگاي .  و يةكثكي لثنني هةصواسرابوون-لةو سةردةمةدا وا نثو دةبرا–وثنةيةكي ماوتسي تؤنگ 
د  تووشي لثپرسينةوةيةكي ورلةوث . مةال مستةفاي بارزانيدا بووين8ي تازةدامةزراوي"پارتيي دميوكراتيي كورد"

  .بووين لة بارةي سوثدةوة
  ؟ ئةندامنئثوة لة هيچ پةميانثكي سةربازيدا -
 .نا -
 چ وةگةذخسنت و سةرمايةگوزارييةكي بياين لة وآليت ئثوةدا هةية؟ -
 .نا -
 چةند پارتيتان هةن؟ -
 .پثنج، هةموويامنان ژمارد -
 چةند كؤمؤنيستتان هةن؟ -
 .تا ذادةيةك كةم -

                                                
).وةرگثذ(.ةي سوثد)گةرمثن(گؤرانييةكي ميللي ناوچةي ضةرمالند  7  
ةوة هةبووة، بةآلم لةو دةمةدا مؤصةيت 1946ي مةال مستةفاي بارزاين، ئةو كاتة ساز نةكراوة، بةصكة لة ساصي "پارتيي دميوكرايت كورد" 8

).وةرگثذ(. دراوةيكاركردين ئاشكرا   
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 بؤچي؟ -
ين جضاكييةي، كة هةمانة، لة شثوة و فؤرمثكي ديكة، كة ئثمة لةو لةبةر ئةوةي ئةم دةوصةيت خؤشگوزةرا -

 ئثمة دةمانةوث سةربةخؤ و ئازاد .بذوايةداين دةمانكاتة پاشكؤي هثزيكي ديكة، بؤ ئثمة باشتر دةگوجنثت
 .بني و بة ئاشيت بژين

 دةي كةواتة ئثوة دةوصةمةندن؟ -
 يكةس ئةم باسة.  پاشكةوتوو بووينبةصث، بةآلم تا پثش سةدساصثك ئثمةش تا ذادةيةك وآلتثكي -

 .نةژنةفتبوو و هةموو دصنةوايي خؤيان دةكرد و دص پذ لة ئومثد بوون و پثيان سةير بوو
وةك كؤتاييهثنانثك بة سةردانة تايبةتيية كةخمايةنةكةمان بؤ سلثماين، تاكسييةكمان گرت و چووين بؤ الي 

ي اتاوي دةهاتنة بةرچاو، نةرمةبةردي سةر ذثگة كارةس،دةشت و وشكاييةكة. كةي دةربةندخياننداوةبة
 كة هثشتا تةواو نةكرابوو ژوور بة نثو تونثلثكي درثژدا،بةرةو . كة، دةبوونة هؤي ورياكردنةوةي مرؤضئؤتؤمبيلة

ثت و خثوةتةكاين ئةوبةرمان وةدي ص ذؤيشتني تا زنج و كؤ،و فرانسييةكان لة كايت شؤذشدا بةجثياثشتبوو
 بةنداوةكة، كة لة سةر چةمي سريوانة، لة اليةن سث .نگثكي بصند و ترسناكمان ژنةوتكرد و دةنگي زة

بةصثندةري ئةمةريكايي و دةسگايةكي ئةصماين و كؤمةصثك ئةندازيارةوة، كة سةر بة نةتةوة و وآليت جياوازن، 
و نةتةوة و خةصكةي لة نثو ئةو هةمو.  بؤ باكووري عرياق دابني بكرثت،ئةجنام دةدرثت، بؤ ئةوةي ئةلةكتريك

خثوةتگةكة لة .  گثذايين9"كامةال"ئةو وآلتة جياوازانةدا، يؤگوسالضييةك وةدةركةوت و بة نثو خثوةتگةكةدا لة 
 بة چواردةوري مةلةوانگةيةكدا بوو ثوةتگةكةخ. كؤمةصثك كؤصثت و زجني خنجيالنةي سپيي ژمارةدار پثكهاتبوو

هةر زنج و !  بوون و دةركةيةكي هةبوو لة تاقي سةركةوتن دةچووپيادةذثيةك و كؤمةصثك داري بة دةورداو  
" كرثگةر"فذؤكةوانة ئةصمانييةكان و دوو ئةصماين ديكة و سةيدا .  و دوو گةرماوي هةبوون10 دوو ناندين،كؤصيتثك
ئةگةر مرؤض لةمةذ .  ذؤيشتني بؤ كؤشكي جثگري سةرؤكي ئةندازياران، كة بةنداوةكةي پثشانداين،و ئثمة

داوةوة هيچ زانيارييةكي نةبثت، فريو دةدرثت و تا ذادةيةك وةك شتثكي خةياصي و ئةفسانةيي دثتة بةر بةن
 كة كارگةرة كوردةكان بة گاصتةوة دةيصثن، كة الندؤضةرثكي بچووك كوذي الندرؤضةرثكي ،ذثك وةك ئةوةيةچاو، 

ةزووي گاصتة و شؤخي لة كن كوردان، ئةمة ئةندازيارثكي ئةصماين گثذايةوة، نةك وةك نيشانةي ئار. گةورةية
  !!بةصكة بؤ سةملاندين، دواكةوتوويي و بةجثماوييان لة بواري تةكنؤلؤژيادا

  

  :لة ژثر ئامساين پذ ئةستثرةي كوردةواريدا
ين نثو خثوةتةكةي، كة بؤمان دانرابوو تثيدا بنووين، شثوةيةكي دگوتوبثژ و دةمةتةقةي كايت شيوخوار

وان و باسةكان لة بارةي خةآليت نؤبثلةوة، كة لثد. بارةگاي خةبات لة سةرةوةجياوازي هةبوو لةوةي 
وةريگرتبوو و لة بارةي ئةدةيب يؤگوسالضي و لةمةذ تفاق و ناوماصةذيكخسنت و لة بارةي " پاسترناك"

ةوة، ي  كؤمؤنيست و لةمةذ مانگ و مامتاتيك و لةمةذ دةستةيةكي ئةمةريكايي"ضؤصفگانگ لةييؤارد"وازهثناين

                                                
ةكةي بةر "كامپ"ذةنگة خاتوو سيگريد، وشةي . ووسةر وشةكةي بةو جؤرة نووسيوة، بةآلم نثوثكي ئاوها، كةساين شارةزاي ئةوثيش نايناسنن 9

).وةرگثذ(.گوث كةوتبثت و واي نووسيبثت   
).وةرگثذ). (مطبخ(مووبةق، متبةق، مةتبةخچثشتگة، ئاشگة، چيشتخانة، ئاشخانة، ئاشپةزخانة، شيوگة، :  واتة  10  
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. كة بذوايان بة خذيي گؤي زةوي نيية و لة بارةي كوردةوة و لةمةذ زؤر شيت پثكةنيناوي ديكةوة، بوون
 لة هةموو شةوثكي بةغدا ذوونتر ،حةوتةوانة بة سةر سةرمانةوة بوو و ئامسانيش بة ئةستثرةكانييةوة

كاپنت " ميتر و لةگةص 600 و بة بةرزيي  ي چكؤلة"VW"ي داهاتوو بة فذؤكةيةكي 11 سؤزي.دةدرةوشايةوة
دا، بة سةر كوردستاندا، بة سةر ذثگة شاخاوي و نشثو و دؤص و چةم و ذووبار و ئاوةذؤ و كثصگةي "ضايس

 فذؤكةوانةكة .،  فذين و  بةرةو بةغدا شؤذبووينةوةندا و بةرةوخوار بؤ بثئاوانةكانچوارگؤشةي پثدةشتةكا
كة گةذاينةوة ماصث، ". بچثت ذثگةيةدا بفذثت و بثت و هيچ خؤش نيية، مرؤض ذؤژي دوو گلةت بةم:"گويت

پاكيزة، خةريكبوو . بةنثوبانگة لةگةص خوشكةكةيدا چاوةذوامنان بوون" حيلمي"، كة بة "پاكيزة ئةذذاوي"
كة باوكم سةفةري كرد . باوكم دةسيت بة خوثندين وانة كوردييةكاين كردةوة. ي وةردةگثذاية كوردي"ئاضثستا"

. سوثد، ئثمة تا ئةودةمةي هةل و دةرفةمتان هةبوو، بةردةوام هاتوچؤي كوردامنان دةكرد بؤو گةذايةوة 
دا، عرياق بةجث ثصني، سةركردةيةكي كورد و سةركردةيةكي 1961 پثش ئةوةي لة مارسي ،دوائثوارةيش

 بثت و بة هيچ ، وةها كارثك سةختناسيؤناليسيت عةرةمبان بانگهثشتين ماص كرد، بةآلم دواتر ئيدي واي لثهات
ذةوشي كورد لة عرياقدا بة شثوةيةكي لةبةرچاو و خراپ گؤذا و جةنگي خوثناوي براكوژي . جؤرثك نةكرثت

باوكم لة پشتيواين و خؤشويستين كورددا، هةرچةندي پثي كرا لة ماص لة ئوپساال، بةردةوام خةريك . هةصگريسا
نيي كوردستاندا، كة پثگةكةي لة ذؤتردام بوو، منيش پثوةندثكي چذ و بةهثزم لةگةص كؤمةصةي جيها. بوو

لة ذثگةي ئةو كؤمةصةيةوة و بةردةوام، هةموو زانياري و ئاگادارييةكم لةمةذ كورد، دةست دةكةوت و . هةبوو
ئةودةمة خةصكي سوثد بة دةگمةن دةيانزاين گةلثك بة نثوي كورد هةية، بةآلم ئةوذؤ گةلثك . پثم دةگةييشت

 بال ئةم كوردانة وا هةست بكةن لة ماصي .آلتيي سوثد و چ وةك ميوان، لة نثواندايةكوردمان، چ وةك هاوو
خؤياندان و شتثك بة فةرهةنگي ئثمة پثشكةش بكةن و جارثكيش لة جاران، وةك پثزانني و ديارييةك، ئاوذثك 

ئةو دوو . لة دوو دؤسيت گةورةي كورد، لة نثو توثژةرة سوثدييةكاندا بدةنةوة و يادثكيان لث بكةنةوة
، كة بةم تازةية كؤچي دوايي كرد و ئةوي 12ة"ستيگ ضيكاندةر"توثژةرةوةش، يةكثكيان پرؤفثسسؤر 

ئةوان هةردووكيان بة .  لة ژياندا بوو1974باوكمة، كة تا ساصي " ئثس، نويبةري. هؤ"ديكةيشيان پرؤفثسسؤر 
وةي زمان و مثژوويانةوة خةريكبوون و گةرمي هاوبةشيي چارةنووسي كورديان كرد و بة توثژينةوة و لثكؤصينة

  .دبوونرلةگةصيشياندا هاودة
  

                                                
).وةرگثذ.(بةياين، سبةينث: اتةو  11  
دا لة 1938پاش ئةوةي لة زانستگةكاين ئوپساال و كؤپنهاگن و پاريس خوثندوويةيت، لة ساصي .  لةدايك بووة1908، ساصي "ستيگ ضيكاندةر" 12

دا لة زانستگةي 1952دراوةتث و لة ساصي ، "لووند"ي لة زانستگةي "دؤسثنت"دا پلةي 1941زانستگةي ئوپساال، دوكتؤراي وةرگرتووة و لة ساصي 
بؤ لثكؤصينةوة و .  لة زمانة هيندؤئةوروپاييةكاندا كاري كردووة،يت و توثژينةوةي بةراورد و  لة بواري سانسكرئوپساال بووة بة پرؤفثسسؤر

و " ئؤبوو" لة ئةكادميياي 1958پاييزي . دا لة توركيا ژياوة1963-1962 و 1959 و 1953لة ساآلين . توثژينةوة لة لوبنان و سووريا ژياوة
بثجگة لة لثكؤصينةوة و توثژينةوةي زمانةواين و مثژووي ئايني، نووسيين لةمةذ چريؤكي . لة فينالند، دةرسي گوتووةتةوة" تورون ئيليؤپيستو"

 Recueil des textes"كؤمةصثك تثكسيت كوردي كؤكردووةتةوة و لة كتثبثكدا بة نثوي. شيعريي هيندي و ئةفسانةي هيندي بآلوكردووةتةوة
Kourmandji"،  كؤچي دوايي كردووة1986ساصي . كردووةتةوةي و لة زانستگةي ئوپساال بآل،دا1959 لة ساصي .  
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دا، 1986ي ساصي 2-1ي ژمارة " Svensk-kurdisk Journal"ئةم گوتارة يةكةم جار لة گؤضاري: سةرچاوة
 كراوةتة 1987ةوة دةردةچثت، بآلوكراوةتةوة و زستاين "كوردستان-كؤمةصةي فةرهةنگيي سوثد"كة لة اليةن

  . كوردي
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