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  ک یه روازه ده
  
  

 بۆ ژیانک، یان وردتر بژم  که یه  یان ئاماژه نگکه ستک بت، زه به ر واتا و مه  هه نووسین به
  وته که  ده وه کانی بیرکردنه  ئاقاره ستپکردنی نووسین، ژیانکیش له ڵ ده گه له. یه ڕوه  به ک، که یه کرده
دا  قه و ده نگی جیھانی ئه به مدیو شه ریش له ی نووسه ، دیمانه وه ی نووسینه وه ستبوونه رجه م به ده به.  هووج
   ئاقاره ک له یه"شونپ"ی بتوان  وه ریش، بۆ ئه  و نووسه یه  خودی نووسین کرده واته که. وت که رده ده
  و واتایه به. ر به گرته ق ده ی ده"بووناندن"و  ره ک به  رگایه یه و کرده کانی ژیان دروستبکات، به بینراوه نه

  هو ژیان جو ر له گه ئه.  یه هووخودی مرۆڤ ج.  بت بجولت ک، ده ه"بوو هه " ی بب به وه مرۆڤ بۆ ئه
خودی . جولت دهنت،  یه ی رابگه که ه"بوون"ی  وه  مرۆڤ بۆ ئه واته که.  وه یاد دته  مردنمان به وه ما، ئه نه
  بته کی ده ره یی، یان ده سته ی جه"ر فه سه"ر  ل بۆ نووسه. کان پکدت" هووج" کۆی  ریش له فه سه
ری  به کات به گرتنه ر ده  نووسه  وا له  که کییه کی ناوه"بوون هه"ی  هو جو وه ؛ واتا ئه"ناوکی"ری  فه سه

کی   رگایه ، که وه و رگایه م بکردنی ئه ده ر  به نووسه. ر به بگرته" ق ده"و  ره ک به نووسین رگایه
ری خۆیدا  وروبه کانی ده ناو تۆڕه ک له یه وه رینه دا، له"بوون"ڵ  گه کانی له  گفتوگۆیه ، به ڤه هه ڤله ته

  . کات دروستده
ینکیش موو نووس  هه واته ی مرۆڤ، که"بوون"ی  هوو ج موویان بریتی بن له  هه وانه ر ئه گه ئه

   رگه ک، نووسین له یه ی کرده"بوون" ب  ر بۆیه هه.  یه  بووندا هه  له ، که یه"بوون هه"و  بانگکردنی ئه
ک،  ری رگایه به ی گرتنه"بوون"ک ب  روه ، هه شه ، ببه که"بوون"فراندنی   ئه قک، که ری ده به گرتنه

  .  ی نییه"بوون"ک  یه"شونپی"
کانی  یه"شونپ " ، بریتین له وه نه ده نگده دا ده م کتبه  له ی که قه و دوو ده ئه کاروانی  مجۆره به

  . مھاتوون رهه ، به یه ڕوه  به ی که و کاروانه ری ئاقارک له به ی رگای گرتنه  کرده  له ی من، که"بوون"
  ش بریتین له قه و دوو ده ئه.  وه که"بوون"م کاروانی  ده لک به گه  کرده  له ق بریتییه  ده واته که
، یان " یادداشتنامه"ک   ناخوازن وه قه و دوو ده ، ئه ربینكی دیکه  ده به.  ه"بوون"م  لی ئه ی رگاگه ئاپۆڕه

کاندا،  ربرنی کاروانه ی ده ری  کرده به ڵ گرتنه گه ک کاتدا له  یه کو له فامبکرن، به"  رننامه فه سه"
  ک جۆرک له  وه قه و دوو ده ب ئه  ده وه یه م روانگه له. ن که  ده  نووسین ئاپۆڕهنگی ره مه  هه تیرژک له

"intertextualitet / ن؛ واتا ئه" ق ناو ده ق له دهزان بوون  یاندا به که  ئاراسته  له قه و دوو ده فامبکرئاو 
  یان ئاماده که کانی رگای کاروانه ۆڕهناو ت کان له وه رینه ی له وه نگدانه  ده وه کانی پش خۆیانه قه  ده به
 رووخساری  یی به نووکه کی هه"بوون هه"ک،  تییه کایه ک یه ری، وه وه ی یاده وه ش بۆ ئه مه ئه.  وه نه که ده
  . خشن کان ببه ی شونپیه نگییانه ره مه هه
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کو  ، به کانی رابردوو نییه وهی روودا ی ئاپۆره وه  گانه م رگاوه ده  به م کاروانه رکی ئه  ئه وه لره
کانی   باخچه ریی له وه ن رابردوو و ئستای یاده و شونپیانه کانی ئه ی گوناره وه  و چاندنه وه چنینه
   پکدنن، له م کتبه  ئه ی که قه و دوو ده ی ئه  پناسه بۆیه. کا قدا جنشین ده ی ده سته  جه دا له تاراوگه

  .    وه بنه  ده کاندا، ئاوه ی خودی شونپیه وه نگدانه بزوان و ره
  
  
   به  که شروان خدر،:زیزم ردوو برای ئه ههی  گرتنی دسۆزانه ستپوه  دهکی و  کۆتاییشدا کۆمه له

م و   و که ه می هه  خه  له باس ، که  عه مه حه هاوکاتیش.  وه ، تالیه م کتبه کردنی ئه  ئاماده د خۆم، به قه
   . وه مننه هقدا د ریی ده وه  یاده له  میشه  هه واته  که، وه یان کردمهکوڕی هور

  
  
  

  
  ندرن هه
  -  2005/10/8/ستۆکھۆلم

  
  
  

  !تبینی
  
  به" کاتی چاپکردندا،  ،دا له" گۆڤاری ئایینده" الی   نیو ساڵ له  زیاتر له ی که وه  دوای ئه ، م کتبه ئه
لکی زۆر،  نگه م دواجار وای ئاسته ، به وه تکرایه ، ره""ی سیاسی کشه"ری ترسی دروستبوونی  گه هۆی ئه

ری فیکری و  نته سه" زۆری  شکی رکی ماددی خۆم و به  ئه شک له  به ،، به2006دا، هاوینی  م رۆژانه له
  .  وه ، بوکرایه"بئ نما ده ئه

  
2006/6/25  
  ندرن هه

  ستۆکھۆم
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  ، وه ته م دی چرایه م و به ی خهم گ دا به م کۆچه له

  :ستپبکا  نوور ده کاروانک له
  سووتی، یان ده

 ! مانا نگک له به  شه بییه یانیش ده
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لی بانده گه
  2005یرانی  حوزه) ندرن هه (
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،  وه یلی جووتبوونه ی مه م ختۆکه ده ، به م که ره نجه ی پشت په که خته ر دره کانی سه نده با وانه شه
  کا و به قک کۆچده ق له هارک، حاجی له موو به تای هه ره  سه وش له له.  ئاواز ن له که م پده که ماه

ی   گولله  که ، وه ه" قا وتی خانه گهمز"ی که ر هالنه  ئاسمانی سه   ند جارک به ، چه وه یه که یادی هاوژینه
   کۆترک  جووته خته  ناوه رزه م وه تا به وه ئه.  وه سووڕته یکردبوو، ده"تان " ڕی براکوژی کدارکی شه چه
 بۆ  وه نوکییه پکک پوشی نوان ده  چه م به مناده ککیان ده یه. نزگا  مه میان کردۆته که ی ماه ره نجه په

،  یدا خپبووه که هشی هالن  له باوه وه م نازه ده  به ی، که که زگیرانه ، دوای تاوک ده وه ڕته گه  دهی که هالنه
  . وه داته ی باده قه  شه  و له وه الونته  گمک ده  گمه به

  ه ئاوزان ک، که یه سلکه ڕه رمیان و کوستانی په ری کۆچی گه ده قه ک  کانی منیش، وه ڕیده  گه نیگایه
،  یه م تاراوگه کانی ئه کۆچی نیگایه.  ی تیادا جنشینه که تییه  بوونایه  شون پی ی، که و ماه  سروتی ئه به
 ملی  ست له کان ده شته تاوی ده ر هه به  دابان، له رزک له  دوای وه ، که یه تیانه و قه  ئهیی با وه وشانه دره
  ...هن ر شون جده سه خشینییان له ی المل و رووخساری نهنگ  ره نگک له به ن و شه که کتر ده یه

  
   له ک که  ، نیگای رابردوویه وێ و ئره کانی ئه  و نمایشکردنی هی  نیگایه وه یشتنه  پکگه وه لره

  کهک،  ییه کانی ئستای  تاراوگه  پاییزییه نه مه جھشت و نیگای ته  کوردستانم به وه نکی زۆر الوییه مه ته
ی کوردستان،  وه ڕانه ردان و گه ، دوای سه ش وانه رتاپای ئه  سه ری، وه کانی یاده دوای شونپیه  به ئاوزانه

  .  وه بنه  ده  ئاونه  و رامان ورژن، به شکه  حوزنبار، شاگه لکی فره نگه  دیمه له
  ، له ن و رووداوانه  دیمهو ربینی ئه ه نمایشکردن و د کانی من به ی نیگایه  ئاراسته مجۆره به

 ناخی  رک، له ک کۆچه کو من، وه ، بهن هستپناک ، ده وه وانه  پچه ن بهک، یا  بۆ کۆتاییه وه که تایه ره سه
ی  و تیرژانه منم، ئه ریی و شونکاتی رابردوو و ئستادا راده وه ی یاده  تووناوتوونانه وه ن و راڕه و دیمه ئه
  م له وه ڕانه  دوای گه  ئستاوه هاوکاتیش، له .  وه چنمه ن، ده که کانم دکش ده نگازهرا  مه   نیگایه که

لکشم  ی خۆی و خودی بوونم په وه کانی بۆ ناوه  بانگ و چرپه ک جاران به  چیتر وه کوردستان، تاراوگه
  ، له به.   تاراوگه ن لهک موویان ونایه ر هه  هه وێ و ئره بوون؛ شونکات، رابردوو، ئستا، ئه: ن ناکه

   شونکی دیاریکراودا، که  له ک ژیان، مانای ژیانکی ناچارکراو نییه بوون، وه ، چیتر تاراوگه ئستاوه
  جبوون له  نیشته  له  بریتییه کو تاراوگه ریکم بکات، به  خه وه خۆیه ی به وه ڕانه رشانی گه دابان و په

ل،  ل، رووداوگه نگه ل، دیمه  رامانگه بته ی من ده سته  جه وه لره.  یه اوگهتی تار جیھان؛ خودی بوونایه
 ناخدا    له پۆی تاراوگه  شه ی، که تانه رفه و ده له.  دا کانی شونپی تاراوگه  گوناره  له لک گه یاداشته

کانی کۆچ  کانی نیگایه  تیرژه مکک له تی، چه ڵ بوونایه گه  له وه ب، بۆ ئاشتبوونه ردان ده گهر سه
  .  وه مه غتبکه ییم جه وا و کارایی بوونی تاراوگه  نه ک له بم، تاکوو جیاوازییه رده ده



 

 9 

کان  که  و چۆله ندی کۆچ، هات و چوونی بانده هه  ره  له وه راییانه  ئاستکی بوونگه با له ل ده وه
ی  دیارده. رایی رنجکشترین جیھانی کۆچگه  سه لهک بن  یه کان دیارده که  و چۆله  بانده نگه ره. رامنین

کانی  ه  زایه لکن له لک و رامانگه نگه کان، دیمه  باداره ره وه رمیان و کوستانی بوونه ری گه فه سه
بن بۆ  رک نه وا، هانده ژ و هه نیا پداویستی سروشت و که کانیش ته  بۆ بانده نگه ره. شونکات

تییان  ونک خودی بوونایه ک ته کان وه رییه وه کو شونپی یاده کان، به ی شونه وه ڕانه رشانی و گه په
  ڵ نیگایه گه  له کانی شون، که  جیاوازه نگ و دیوه  ونا و ره کن له  یارییه ونه و ته دواجاریش ئه.  وه چننه ده

           .      گرن ده رهه ق سه کانی ده و پانتاییه ره بن و  به و ده تی تکه کانی رابردوو و الویه پایزییه
   

ق، گومان   ده نه و دیمه ک لکگردراوی ئه لکی چی لکترازاو، نه نگه ش دیمه م نووسینه  ئه واته که
ریی مندا  وه  یاده  له ن که و شونپیانه لکی ئه ؛ واتا گونارگه یه گهاوی کوردستانی تار نه ورژن و ژیکه

نی جیا جیای   دیمه ک کۆالژک له ی ژیل دۆلوز، وه وایی کردنی بیرۆکه سته  ده کرێ به ده.  وه شنهو دره ده
  . وه ک، بخونرته لی جودای مۆسیقایه کی تابلۆ، یان ئاوازگه نگایه ک، فیلمک، پشه شانۆیه
  

   نمایشی بته ، ده وه ، یان چنینه وه کانی نووسینه و ئاسۆیه  رووه کانی تاراوگه کردنی نیگایه گوزاره
  .دراو رهه لکی  به یڤگه  و په ئاواز، ونه
، زیادکردنی  ک جمکک، دوو دیدگه  و نۆستالژیا، وه ر تاراوگه سه دا ئاخاوتن له  لره نگه  ره
،  یه رکی ناسراوی تاراوگهی شاع  یوسف برۆدسکی، که رووسیتا  شاعیری وه ئه. بت کی نوێ نه یه بیرۆکه

  . وه الونته ریی خۆی ده وه یاده.، "ین به  ناویده  تاراوگه  به رجک که ومه هه"ۆوتارک  ک به
ی  که  سروشتییه  پاشخانه ری تاراوگه  نووسه  که یه وه م ئه که نگی یه ، ئاسته وه ی برۆدسکییه  روانگه له

  چی ئستا  له اسراو بت، کهر ن ک نووسه  وتی خۆیدا وه ر پشتر له گه  ئه چونکه. کرت ده"تان"
  بته سکی تر ده ر که ک هه ر وه  نووسه مجۆره به.  وه که  زۆره که ی خه  ناو ئاپۆڕه درته دا فده تاراوگه

ر  ی هه وه ر ئه به له. ک یه  کشه بته ر ده ی نووسه  بۆ ناسنامه وه دواجاریش ئه. مرۆڤکی ئاسایی
راورد   به رانی تری تاراوگه ڵ نووسه گه ک له ، نه وه  بناسرته وه کانی خۆیه مه ههر  به خوازت به رک ده نووسه
  کان گرینگن که  ساده نیا شته کو ته کان گرینگ نین، به شه  هاوبه دا شته رانه و نووسه  نوان ئه له. بکرت
  .یدا تانکراون که  وته ش له وانه ئه

  کانی ئاوڕ له  نیگایه به"دا   تاراوگه ر له ، نووسه مه که ی یه وه  ئهری ده  درژه م، که نگی دووه ئاسته
ر   واتای برۆدسکی نووسه به". کاندا دوای کاته  به یه ڕاوه رکی گه وه گت و خۆشی بوونه رده رابردوو وه

  وه  و پشه و دواوه ره ری به ، سه" وه  بۆ خواره وه ی شانییه فه ناو ده کانی به  رژاوه  فرمسکه به"
 .  روویانداوه  بکات  تاراوگه ی روو له وه ر له  به  که وه داته  ده  زینانه و کاته واتا ئاوڕ بۆ ئه.  وه خوارکردۆته
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بوون  کرت، ئیتر تاراوگه ده" تان"شت  که ک و رابردووه یه  تاراوگه بته ت ده که وه کاتک وته لره
  نووسکه کو چاره  بۆ کاتکی دیاریکراو ناکات ، به  و ئاماژه انکراو نییهڕو ک شون، چیتر بارکی چاوه وه
  ی که  زرینانه کاته"و  کانی کات؛ واتا ئستا و ئه وانه  پچه نوان ئاراسته ش له م بوونه ئه.  تیه و بوونایه له
نیا  توان ته  ده ری تاراوگه سهدواجاریش نوو. کی بکۆتایی  گفتوگۆیه وته که ، ده" داوهن رابردوودا روویا له
 .ی بکات  ئستادا ئاماده  و له وه  زیندوو بکاته و رابردووه کانیدا ئه  جیھانی نووسینه له

 
 ڵ و  شخه  مه کا به رتده ستانکی پیر سه نگه جه

  .کا لکشتده په

  ، وه یته ده نگده په

   . وه داته ریت لکگرده وه  راکردن یاده به

  ) رووتی ک به یه ڕیده دا، گه سته مدیو جه له(

2  
ڕی   ژر ته ش له یڤم، تاراوگه  ماڵ و شونکاتی رابردوو بپه  له زمانی تاراوگه وێ به مه ئستا کات ده

  ی له که م کۆچه ده شتیوانک، به ک که ش، وه مانگی تاراوگه. وتووه ئاسمان و بمای خودی مندا خه
  . ڕوانت وی ده ی زه نیه  هه  له، وه یهکانی یزییه پای  نیگایه ، به وه ته رۆژهه
  مساڵ، دوای زیاتر له کی، هاوینی ئه ی ناوه کی فره ر چۆنک بت، دوای مشتوم و دوودییه هه 

  ر بردن له سه یاتی، س ساڵ به رگه  ژیانی پشمه شت ساڵ له هه:  ماڵ بوون له نده ڕاگه بیست ساڵ په
 ژیانی   ساڵ له تی، چوارده حمه تی ره کانی ئران و سۆڤیه  ئۆردوگا داخراوه ی لهردان رگه عاسبووون و سه
  .  کوردستانم کرد ردانی کانی ژیان، سه ڕباندنی ئاقاره یی و زانکۆ و جه ی ئاماده خوندنی قوتابخانه

،  و ساه  ئهم به. ردانی کوردستانم کرد بوو  رۆژ، سه نیا بۆ ده دا، ته1996 هاوینی   له نده رچه هه
، 1996ی ئابی 31،  به.  دا  مژووی ئمه ساتترین ساڵ له  کاره کک بوو له کان، یه نفاله دوای ئه

ن پارتی دیمۆکراتی   الیه ددام له کانی رژمی سه رباز و تانکه ی سه وه  هنانه ، به"براکوژی"ناو  ڕی به شه
 و،  وه کالکرده ی یه  حوکمانه و دوو حیزبه ڕی نوان ئه نجامی شه ره م سه ولر، هه  بۆ  هه وه کوردستانه

کی سیاسی  راییه گه  بوونی ئیراده یی کوردی له وه ته بوونی گوتارکی نه ون، یان هه میش خه هه
ی  ی مژووه ره مھنه  خه و دۆخه یشتنی ئه  ئاکام گه کانی به  بیانۆ و هۆکاره نده رچه هه.  وه کرده پوچه

کتی نیشتمانیی  ن یه  الیه کردن و راکشانی پاسدارانی رژمی ئران له ست تکه  ده  بهنیا کورد، ته
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چ بوونی پارتی دیمۆکراتی کوردستان   ملکه  له و هۆکاره  بۆ سنووری کۆیه، وای رۆی ئه وه کوردستانه
ر بن بۆ  هنه کی بوا یه وه انهمد ی کورد، ناتوانن وه کۆمه  و داماینی رۆحی به سه ره و هه بۆ بریاردانی ئه
ونی  تی، شۆڕشگی، خه کوردایه:  ک کانی وه شه دا بانگه و رووداوه  له وه لره. ری کورد وه رازیکردنی یاده
 حاڵ،  مه هه به. جاڕانه کی گاته ی جادوویه  دوجامه بنه هتد، ده... کان و ی جیاوازی حیزبه کورد، پرۆژه

چی توژی  کا، که  ده  ساتمه و رووداوه  هاتنی ئه رییمان له وه دا یاده م رۆژانه همۆ ل  کاتکدا که ئه له
م  ، ئه بۆیه. ستن رمه کانی مژوو سه زموونه رامۆشکردنی ئه  فه  کورد له تکاری هرۆناکبیریی و سیاس

  .رکی خۆی نازانت  ئه  به  مژووییه  ناقۆیه و دابانه ر ئه سه یڤین له ، په نووسینه
  
 ژر  م له که ی ژووره ره نجه ودیوی په ی ئه که خته ر دره کانی سه که  چۆله وکی الودا، که شه  نیوه له
وتنم   ڕکه ڵ به گه له. ست ببوون کتردا مه شقی یه  ئه  له وه کانیانه م چرینی ئاوازه ده ی بارانی هاویندا به نمه
  ت و نیگایه کانی روومه رمی فرمسکه  گه هاوڕی روح بهی  ، ئیلۆنۆره" نده ئارله"ی  خانه و فۆکه ره به

  نگاوه  هه نگکی لکئاو، له ک ده کان، وه پۆی یاده شونکات و شه.  وه کانمی هور کرده ییه تارواگه
  .   ئان کانمدا ده وازه رته په

، دوای  وه ییه اندن و نموونهی  ئاستکی خه  من له ی که رییه وه و یاده ی ئه رچاوه ، سه و شونه واتا ئه
ر   گه مجۆره به. وه زموونکی راستییه کانی ئه م پوانه رده  به وته که کرد، ده  ونام ده موو ساه و هه ئه

یی  ڵ ئاماده گه کیدا له ی ناوه باوه کی نه  گفتوگۆیه وه له کانه نتازییه  تیۆری و فه دا به  تاراوگه مرۆڤ له
 کوردستان، دۆخ و  یشتن به ڵ گه گه چی له  گفتوگۆ و وناکردندا بت، که ونکات لهکانی ش یادگارییه
و  ره کان به ی نیگایه ی شون، ئاراسته ی دیمانه وه ڕوو بوونه ڵ رووبه گه له: کات ستپده کی تر ده یه ئاراسته

ی   ئاپۆره کی تژی له ستایه ئ کان، له ی شونه وه ل بینینه گه له. ن که  رده رابردوو، ئستا و ئایینده
و رابردوو و  ره کان به ی نیگایه کی دوو دیو بت، ئاراسته یه ک ئاگایی ئاونه روه کاندا، هه وه بیرهاتنه

کانی شوندا  وه ناو بیرهاتنه رابک و به  سه بته  رۆح ده وه لره. ن که کتر ده ی یه داهاتوو ئاوته
  . دات پۆده شه

  
3 

ی  ک رسته ودیو، نه ی ئه وه لیل و خوندنه ی کوردستان، ئیبراهیم خه روازه  ده ن بهیشت ڵ گه گه له
تاوی هاویندا  ر هه به  له ی که  شاخانه و رزه ی ئه  لوتکه ڵ گه ینم له ، زه"خر بن بۆ کوردستان به"شی رووکه

ددام و ئستای  می سه نوان رۆژگاری رژ مویست فامکردنک له ده. ر فه  سه وته  که،دا گنگیان ده
ک  مۆی کورد، وه تی ئه سه ی ده زموون، تیۆری و کشه  ئه ک له م ئاگاییه به.  وه کوردستاندا بدۆزمه
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کانی شانۆی  ره مھنه  خه نه دیمه.  بوو وه کانمه  خرایه یاندنه ری خه فه نگاوی سه دوای هه چاودرک به
  . وه  یاد دننه ی مژووی کورد به وه  بوونه رچاو، که ونای دووباره  به وه ستوور و مافی کوردم هاته ده

  
 دا وه چنینهێ  تر وانک له زه  ره  که، بووکدا  خانیش له"

 ،گرت ده نه  هه،کرد خت ده کانى جه رییه وه ى یاده و الوالوه ر ئه سه ى چاوى له گۆشه
 ...کا  راودهک کویه نهرچاوى چیاى ئاگرى بز به  لهێگر کارى ده ستى هه ده
 و گوماندا   دواى ئاینده لى به  گه لى به گهی  که سپه ی ئه سوار میش به مه
  ".ێگر ده رهه  سهدامارۆدراو  گومرگ گه خشیش خۆرو به  نو وتى شاعیرانى به به
 

،  وه  هاتبوونه وه ره  ده  له ک که  خه کۆمه. لیل  ئیبراهم خهی بازگهی  وه ره  ده یشتینه  هیکا گه له
م  به. کرد ده سم نه ڕی که  چاوه نیا من بوو که ته. وتن ڕکه و ماڵ به ره یشتن و به کانیان گه  خزمه به

  که ئۆتۆمبله.  دوایدا هاتبوو ی به که   ئۆتۆمبیلی خزمه ی  که رانه فه  هاوسهو کک له ری یه فه  هاوسه بوومه
نی  ڵ دیمه گه منیش له.  کردن  قسه وتنه وانیش که ڕ و ئه  گه وته و دهۆک که ره کاندا به  رگا پچاو پچه به

  م به  هه ک له ریایه ک زه ، وه کانی تاراوگه تی و ئاونه رگایه کان، کوردستان، ژیانی پشمه شاخه
  . ڕین په رچاومدا تده به

  شی له که بوو و ماشنه ر دهستت کان مه  تورکییه ڵ گۆڕینی کاستی گۆرانییه گه  له که شوفره
   رگای یارییه  چۆن کولتوری داگیرکردن له یشتم که  تگه وه لره.   بۆوه کان خراتر غلۆر ده نشوه
ی کوردستان دنیا  و هاووتیه  تورکی زانینی ئه من له.   چژ و ئاگایی کوردی قووتداوه وه کانه جیاوازه

کی   الیه گرتبوو، له ک منی هه یه ک چاکه  وه کم که ره فه کی هاوسه ر کۆمه به ک، له  الیه م له بووم، به نه
  و گۆرانییه م ئاوازی ئه ده  به که ی  شوفره ڤیندارانه یای ئه  ناو خه ست بوون و رۆچوونه رمه ، سه وه تریشه

و   ئه یشتم که دواجار تگه. م یان شلو بکه که وایه ش و هه کانم که رنجه  سه هات به ده ، دم نه وه تورکییانه
ی کوردی دوای  یه وه و نه شک له  الی به  گۆرانی تورکی له م گوگرتن له  تورکی نازان، به شوفره
  . کرت می بوون وناده رده ی هاوسه  نیشانه ک جۆرک له کان، وه ستی تورکمانه ڕین و باده راپه

ی دهۆکدا  روازه  ده ش له زنا و ئمه ده کاندا هه  کوهناو دۆڵ و دامنی  به نگی کای ئواره ره
    .وه کتر جیابووینه یه له
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  د 

  
  ندرن   کامرای هه  ئامدی به رگای کۆنی باهدینان له ر ده ستنووسی سه ه

  2005یرانی  حوزه
  

4  
رگرتنی مافی  ڕوانیکردن بۆ وه  چاوه  له دوای چوار ساڵ زیاتر م، که ڤان، هاوری درینه ره به

عات  ندان سه  دهۆک چه ، له وه ڕته  خۆی، بۆ ئامدی بگه مساڵ ناچار بوو، به  سود، ئه ری له نابه په
کانمان لم   دیداره یشتن به  گه وتن له ی دواکه ر کشه سه  سود له ک چۆن له  وه بۆیه. ڕوانی کردبووم چاوه
  وتینه نینک که ستیپکرد، دوای پکه ڕ ده  شه م دیدارمان به که ک جاران، یه ش، وه هبوو، لر  ده تووڕه
 زمانی  کانم له م چاوه مناده دا و ده پۆیان ده  شه دهۆکداناو  لهکان رابی ماشنه سه. ڕوانی ی چاوه کشه
  و زمانه یی ئه ک بۆ ئاماده هی هانه مویست به ده. کرد یان ده سته وه کان هه ر کۆگا و دوکانه بی سه عاره

وه  ی زمانی کوردیم هاته  کرچ و کاه و دره ئه. کردم ده کان رازییان نه هانه  به م هیچک له ، به وه بدۆزمه
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ی عراقدا  تی تازه بژاردنی حوکمه ک بۆ هه یه نده ک پوپاگه  وه ، که  که بییه  عاره  خوار دره  له رچاو، که به
  ی که یه  تازه و عراقه  داهاتووی ئه یشتم، له وکات تگه ئه.  کانی سوددا، بوکرابۆوه  رۆژنامه هکک ل  یه له

  وه بییه  عاره له  ئیفلیجی   به   ی، که و دره کوردیه  ی بوونی کورد، له کا، پایه شی بۆده حیزبی کوردی بانگه
 دهۆک و  بی له یی زمانی عاره  ئاماده یشتن له  تگهم بۆ زیاتر به. ندتر نابت  شکۆمه  کوردی، کرابوو به

م  ده چی به ، که وه مکی باشترم بۆ بدۆزته  وه ڤانی هاوڕم کرد، که ڕه  به ژیانی کوردیدا، رووم له
بی  ره ستی زمانی عه ی باده  کشه یی، له  بھووده ک له یه  گاته  به وه کی چیا ئاسای خۆیه یه نده خه
   شنه وه که ی ماشنه ره نجه  په له. وامبوو رده و به و ئامدی، مای ئه ره مان به که ره فه  کردم و  سهربازی ده
کانی  رمی یاده کرد، گه یده  هه وه کانی ناو بووی ئواره لییه  رۆحی شاخ و گه  له کی فنک، که بایه
  .  وه الوانده ی ده ئمه

  وه ماشاکردنی ئمه م ته ده  و به و روومان هات ره وانک به نین، پاسهی پشک  بازگه یشتن به  گه ڵ گه له
ی ی دوا یاند، که جگه ی خۆی به که رکی  کۆنتۆکردنه ئه" چن بۆ کوێ  کوێ دن و ده له" پرسیاری  به

،  هو کرنه  ده کانی کوردستان دووباره موو خای کۆنترۆلکردنه  هه  له  سادانه و پرسیاره یشتم ئه تگه
  ه وسه ی حه  گوره  تۆ به چونکه.  و کۆمیدی بوون  دووباره میشه ، هه و پرسیارانه کیش بۆ ئه می خه وه

ی   له بازگه  که وه یته  بده وانانه و پاسه کانی ئه  دووباره می پرسیاره وهتوانی   ده وه و پویستی خۆته
ی  نده زه  مه  له ئستاش، بجگه.  ستاون ی ئاسایشدا وهدنکۆنترۆکر پناوی  کاندا، له پشکنینی رگا و بانه

و  یی ئه  ئاستی ساده  له نیا جۆرکه  بۆ دابینکردنی ئاسایشی کوردستان، ته و شوازه  ئه ی که وه ئه
ی متوان ، نه رقاکردووه  سه وه  خۆیه مۆی به  دونیای ئه ی که و ترۆره  له گرتنه رکی رگه  ئه ی که زراوه دامه
 .  وه کی تر بدۆزمه یه گه به

  
ک  دا وه1986 سا   له ، که وه  یاد هاته م به یه و ئواره  هیکا ئه ، له  که بازگهجھشتنی  ڵ به گه  له

ی " 5لقی "ڵ  گه ری ئامدی و له ڤه ولر هاتبووین بۆ ده ری هه ڤه  له ده  که رگه کی پشمه یه زه فره مه
ی  و رگایه  کۆنترۆی ئه ، که وه عسی دانایه ی رژمی به زه فره و مه ان بۆ ئهکم یه هحیزبی شیوعی بۆس

ییم "نامۆ" سیمای   له  که وانی بازگه پاسه،  یه موو ماوه و هه ردان دوای ئه  سه  ئستا، به کرد، که ده
و تانک و  ژی ئهست  ده وتینه کاندا که خته ناو دره کی زوودا، به یه  ئواره ، له به.  وه کۆته ده
ی چاوی ئاوزانی   تیله  کانی چیای گاراوه ی زنجیره ر لووتکه سه ر له وبه  رۆژ هشتا له ی رژم، که ربازانه سه
  .  بوو لله وی تۆپ و گ ر رژنه تینی به کانی شاخی مه ته ه  و هه ی ئمه سته جه

کانی  ، گوناره وه ره ڤه و ده کانی ئه قارهم باسکردنی ناوی شون و ئا  ده ڤان، تاو ناتاوک، به ڕه به
   له ی که و شاخانه ی ئه هات دیمانه وی کوردستانیش تا ده شه. پسکاندم ریی رایده وه شونپی یاده
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ی  که  تۆخه ییه  سورمه یی بوونه ی ئاماده وه غتکردنه  جه ، به وه چنه ده  هه رییمدا وه قوویی چاوی یاده
  . کرد  ونده وه، خۆیه

  وه کانییه حه  که سپه ڵ سوارچاک و ئه گه  له تگوت میرکه دا، ده نگی کازیوه به ناو شه ئامدی له
   به رقاه  سه ی که م مژوویه تین و بۆ ئه نگی چیای مه  بده ته ری خۆی داوه دا به"رگای بادینان ده"ر  سه له
 . یڤ په کانی خۆی ده زموونه ه ئ کانی، له ش و ساخته  رووکه کردنی ئاگاییه که ه که

  
ک  کرت وه  ده کو شارکه هادار بت، به ی به که  دفنه  شونه  به نیا شارک نییه ر ته ئامدی هه

ر  گه م ئه به. یر بکرت وارکی مژوویی سه تی سیاسی و شونه سه کانی ده رچاوه  سه کک له ی یه النکه
ی بیستدا  ده کانی سه فتایه ست و حه  شه ری باهدینان، له ڤه  ده هک شارکی بچووک ل ئامدی، وه

  وته و ره چی ئستا له ی رۆشنبیریی و فراژانی شارستانی بت، که ری دیارده منه رهه ی به رچاوه سه
کی  ی، پایه که ک شونکی مژووی و سروشتی جوانییه بوو وه ده ، یه ئامدی شارۆچکه.  ردار بووه ستبه ده
ناو  موو ژیانکی جیاوازی له دا، هه و شاره  پناوی مۆنۆپۆلکردنی ئه تی پارتی له سه دهل . بت یاری ههد

   جیاتی کردنیان به ی شاری ئامدی، له رگای کۆنینه ردوو ده هه.  وه ته دا سیوه و شاره ی ئه پکھاته
 پشتگوێ  چی به الرسازی کوردی، که هری ت زموونی سیاسی و هونه ی ئه وه ک بۆ لکۆینه یه رچاوه سه

ڕۆکی   ناوه وه لره. چت ک ده یه ی زب و کاولگه  مۆگه ، له  کۆنینه و پاشماوه راوزکردنی ئه  په خستن و به
دا  م شاره  له تک که سه ده. کات  خۆی ئاشکرا ده ته سه و ده کانی ئه  کولتوری و سیاسییه پرۆژه
نی  کان، ناتوان خاوه  جیاوازه نگه راوزکردنی ده  په گای حیزبی و به ی باره وه  رازاندنه  به رقاه سه

 کارکردن  بۆ   ناتوانت بیر له ته سه  ده و جۆره ئه. ندی کولتووریی بت هه  ره کی فره یه پرۆژه
 حیزبیکردنی ژیان و  به،  ته سه و ده ی ئه کو پرۆژه ، به وه تی بکاته وایه ته کی نه مھنانی ئاگاییه رهه به

موو   هه تی به کانی تر،  همای حیزبایه واوی شاره ک ته دا، وه م شاره  له بۆیه.  گایه مژووی کۆمه
 .   دیارن وه ی کوردییه نگه  دوو ره ته سه و ده کانی ئه وه کرده

  
کاتک . چت  دهگوندکی شواو  شاره تی کوردی، له سه زموونی ده  ئه  ساڵ له15ئامدی دوای 

ک  یه ک بگانه  تۆ خۆت وه وه کانه  نیگای چاوه ڕی، له په ی ئامدی تده که ره به نگه  ته  کۆنه به
  .  وه بینییه ده

زموونی میرنشینی  ن ئه ی خاوه ک شارکی کۆنینه چت، نه  شاری خزانک ده  ئامدی له ر بۆیه هه
  وه کانی دیکه  جیاوازه نگه  رووی ره یی به ۆڕانکاری و ئاوهرگای گ ر ده ک هه ش  نه مه ئه. باهدینان

رایی و  ی فراژانی خگه نگی دیارده م ئاسته  به .بت  مژووی خۆشی نامۆ ده کو له خات، به داده
رتاپای جڤاکی  هس کو له ، به  ئارادا نییه ی ئامدی له نی پکھاته  دیمه نیا له ر ته رایی هه گه ناوچه
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گای   کۆمه وه کانی  خ و خزانه ناه  هاندانی که مۆ به  ئهکان حیزبه.  ودایه ه ب دستاندا لهکور
  . بات  ده ڕوه کوردستان به

  ، که وه خونینه یی ده ند دزه لوه رۆکی زانکۆی سۆران، ئه زی سه کانی داهاتوودا ئاوه  وستگه له
  نونت، له ده" نی ده مه"کی  گایه ی داهاتوو و ژیانی کۆمه وه ی نه رده روه  شانۆی په رۆکی گرینگ له
و  ک ئه ر وه گه ، ئه کی کارامه ک ونای مامۆستایه ، وه وه ی خۆیه ییه رده روه  په مه و خه نیازی پاکی ئه
 و  وه ڕمه ر بگه ولی پدام، گه  قه وه م، ئه  ملم بکه  ئامزی خۆی له رده رووه شنی په  چه بۆینباخک له

ی کورد، ژنکیشم بۆ   داهاتووه وه و نه ی ئه رده روه ی په کی هاوکاری بۆ پرۆژه  مامۆستایه وێ ببمه له
  ! بنت

  
 
  
  
  
  
  

  هدینان ی کۆنی بهارگ ئامدی، ده
  ندرن  کامرای هه به

 2005یرانی  حوزه
  
  

  
  
  

5  
کانی  دزێ، ئۆردووگایه انی شیلهک و ئۆردوگایه ره  به وه  رگای پچاو پچی ئامدییه  به که ماشنه

کاندا،   سترانبژه سیدیڵ گۆرنی گه ڤانی هاوڕشم له ڕه کرد و به ی ده وڕنه"  لی بانده گه"ری و  روبه ده
که  ، بوو رگه  پشمه کانی زه فره  مه ی وه ڕینه  خای په وانه  کاتی خۆی شه کرد که  ده و شونه ی به ئاماژه
، ری چیای گارا  بهو ره  به  وه ه سگی که  جوانه ه گوند له   م بینیبوو که و شونه  ئه نهوا و شه نیا ئه من ته
  . ڕی بووم ، پدا تپه وه وانه  پچه یان به
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،  ریان گرتبوو نگه وه له تینه ری گارا و مه ی نوان به که ته شه ناو پده کانم به  نیگایه ی که مه و ده له
ڕی خۆکوژی   کاتی شه  له ی بۆ کردم، که مینه  خه و رووداوه  باسی ئه وه مینه  خهنگکی  ده ڤان به ڕه به
  ندرمه و جه وک ئه  چۆن شه یان دانابوو، که  ئامدی مۆگه کانی تورک له ندرمه دا، جه که که ڵ په گه له

 کاتی   ئمه ی که و شونه همان ئ  هه یان، به وه ڕینه  کاتی په ، له  وه وانه  رگای دووربینی شه  به تورکانه
ر  کسه بینن و یه ، ده که که ی په رگانه  پشمه  کیژه و بی، پۆلک له مان ده قامه و شه  ئه وانه خۆی شه

ڤان  ڕه ک به ش ناسۆرتر، وه وه له. ن که هید ده موویان شه وه، هه کانیانه بابه  ده ر تۆپ بارانی  به نه یانده ده
ناو خون   له رگانه  پشمه و کیژه ی ئه  چاوی خۆم بینیم چۆن الشه  به  دوایی کهی رۆژی یووت، سپده ده

ییان بۆ   کۆمه ڵ گۆڕکی به  شۆفه کان به ندرمه  فرمانی جه ڵ ببوون و تا دوایی به و ئاخدا تکه
دا، پلک   گنگی دهناوم ناو هه ک گک به ، وه  کۆڤانه  تژی له نه و دیمه ئه.  وه یان شارنه کۆن و ده ده هه
دا، بۆ  ومده ند هه رچه هه. دا نیان ده  چاوانمدا گژه  له  روح چیانانه و کیژه  رۆندکی هاوسۆزیم بۆ ئه له
  ی که و حیزبه ی ئه زنه  مه ه"ت خیانه"و  ر ئه رانبه  به ک له یه هانه دا، به مینه  خه و دۆخه ردار بوون له ستبه ده
  ری خۆم دایه کاتک به. بووم ستاو ده  وه سته چی ده ، که   وه کا بدۆزمه کورد بوون دهتی  رایه مۆ نونه ئه

  ونک به ک خه وه، وه ڕینه وانی په  و شونپی شه رگه  پشمه و کیژه رمی ئه تین، ته کانی کوی مه لووتکه
و   چۆن ئه  که وه کرده  ده وه  بیرم له، وه و ژانه ی ئه م کپه  ده به.  وه نیمه ته ، ئاگاییان ده وه رگه م مه ده
موو  و هه ی ئه وه ک ئه روه مۆ هه ، ئه وه چنه ی کورد ده  کۆمه ری به وه  یاده ، له موو پشھاتانه هه
کی  رییه وه  یاده بن، که  پشھاتک نه یه رگه  پشمه  کیژه و پۆله ساتی ئه ی کاره  نموونه ی له ساتانه کاره

  .     ن که  نه که ه تانکراو، که
  

  وه ڕنته مگه  ناو خۆمدا ده ڕیو به  تپهکی ناکاوییه
  لهکی تر  یه سکاندیناڤیا دوورگه( .م ده کانیان پاده تییه  بمروه رگییه  مه و جوانه ره کان به رزه وه

  )بخوور
کان  نی شاخه ناو کپی دیمه کانیشم له کانی سندم کردبووم و نیگایه نگاوه ههبای   و ماشنه کانی ئه دیواره
ی  که ری دارگوزه دزدا، سبه ی شیله کانی شارۆچکه مگرتووه  ته  شاخه مدیو  ریزه له. کردم ی ده واره غه

کانی  نگی گوناره دا، ره"کاف"شی گوندی   باوه له. هاوژا لیده پهرمای رۆحمدا  ناو گه  به،"کاف"گوندی 
ی پشت گوندی  و دۆه  النکی ئه له.  وه دایه نگیانده رییمدا په وه کانی یاده اغچه ب له تیم  رگایه شونپی پشمه

"شمه ڵ کیژی شیعرییه گه  له دا،"کافبه کانمان له رزه وی وه تیدا، شه رگایه تی پر سزه  ژدا  که ری دارگو
کانی  نگینه  ره م بارانی گه ده پۆشتین، به کان دایده ر لووتکه ی مانگی سه  تریفه کی مۆر له ک تارایه  وه که

نی گوڵ و  ناو بۆنی پژاوی  چیمه وتوو و له  که یی تازه مه فرکی په کی به ر دۆشه سه بای پاییز، له
  . چاند ون و نازمان، ده کاندا،  ماچی خه گیایه
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ش  کرد، ئمه  ده هک  ماچبارانی دۆه  مائاوایی له وه کانه  لوتکه ک چۆن مانگ له ی، وه ڕۆیه و نیوه ئه

  :کتر داباین  یه ریی، له وه کانی یاده  گوناره  روح له ک له نگییه  بده به 
  

که  وی بۆ ئاونه شه ر مانگه کی به یانییه به ره ت یادی به که واسراوه  هه  ملوانکهرووىوم
  . وه گایه ده
 و ژنتیمان  وه زرنگته نی، ده که ت دایده که وه ر پخه سه ش، هور هور، له  زیوه و خخاه ئه
  ... وه یاد دته به

  ) بخوور کی تر له یه سکاندیناڤیا دوورگه (
  
  

   چاوی روحم نایه ، رییدا وه ری کوی یاده کی بنار سبه ر کانیه سه  له م پشووی کۆچی رگاوه ده به
  :   بۆن شیعره و کیژه ی ئه ڕی نامه ر لوی ته سه

  
وراز و  وارم هه ئومده! ینن نازه! ندرن هه"
دابی و  رما، رگا و دڕک و داڵ زۆر ئازارتی نه گه
گی خۆت  و ئارامی و ئاسوده  تاریکی شه له
  .رگرتب وه

  خته تاو شه  و هه ش مانگ کور بووه لره
دارستانی ژیانی ...  وی قۆپاوه  و گۆی زه دایگرتووه

ای  رگ له ...   مۆر و زریانی و گژه م دیاره ئه
نگینی گیانت   ره م بارانه که کانت ماچ ده قاچه
تیت  کانم تنوویه مکه  شیری مه مژم به ده هه
  ب و که ت ده گه تاو ده تا رۆژ ب هه. شکنم ده
موو شون   هه کان له ستره ڵ ئه گه و هات ده شه

بان  ند میھره بیل چه نه. تبینم گرم و ده بوونکت ده
  م کۆتایی نای له که نامه... کرد پرچی نازتی ناز ده

چیت . نووسم موو شتکت بۆ ده  هه کانی دیکه نامه
. نووسم ت بۆ ده وه وێ ئه  دم چی ده پ خۆشه
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م  که  قوربانت ده موو گیانم به م هه که رزه  لووت به خوایه. تبینم  دووریت بمرم و نه ترسم له ده
  ." وه تبینمه ده ... " یه بان و پیاوانه  میھره نده چهنگت  ده... نگت  ده. نی تۆ ب ر شایه گه ئه

  1987ستنووسی کیژی شیعر پاییزی  دهی  نامه
  

  
  رۆیشتم، وه تم داخسته که نامه
 .... وه تبینمه ده: ى که رووى ئاسمان بانگم ده  گه پ به
  ده
 تـ
  بـ
 یـ
 ...م...نـ
  ــه..
  ...  وه

  ...  مائاوا کانى تاراوگه نده رمه  هونه  شوه  به ى کچه مائاوا ئه
 ...)کی تر یه  دوورگهسکاندیناڤیا(

  
 کانی   و  له وه رییه له  ده وه  دمه ک له یه واه کاندا، گه رووی دره  گه  به وه ڵ شۆڕبوونه گه له"
  : ڕژان ده کاندا هه ر دره سه ڤین به کانی ئه کانیشمدا فرمسكه چاوه

  
بۆ تۆی "
ماسی  ئه
 دی نژراوی
. تاو هه
ریای  ده

  خۆشی له
 !"  وه ستته به مین ده  زه  به یادگاری دی ئمه... ن که  پده وه کانمه چاوه

 
   1987مموزی   دایکبوونم ته  یادی له ستکاری کیژی شیعر به پۆسکارتی ده
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ی بناری  قه ارهڵ ئ گه ستا و له به یان ده کانم رچکه و کانی چاوه ره  به وه  روحمه کان له فرمسکه

 ...  وه و زوورانده کانمی ده ته  و گۆنای روومه وه دایه نگیده کانمدا په پوه
  
 وداکانى  هاتووچۆى مه  به کى پرژاوه نایه  چ زه وه ئه
 ...)سکاندیناڤیا( کا؟ ریکم ده  خهێو و ئه ئره

  
  
   و  نگه کات دره"

  دا له و که مدیو ئه مانگیش له
   و رانه نیگه
   )1995حاڵ،  ری مه فه کانی چیا و سه دوا نوژه(. کا  ده وانی ئمهڕ چاوه

  
 

ر رووخسارمی  کانی سه  فرمسکه ، تنۆکه وه که ی ماشنه  جامی کراوه رم له کی گه هورژمی  بایه
حی تی، رو رگایه ی پشمه و رۆژگاره کانی ئه ر رووداوه سه کانی له  ئاخاوتنه ڤانیش به ڕه م و به  هه کرده ده
  ر نیگایه  به وته  که که ر رگایه واسراوی سه ستنووسکی هه  ده  پارچه پ له.  وه الوانده دای منی ده وه هه
شتک   پده م، له که کان ونت ده ری کوه  سبه له"م  که  چکۆله ستنووسه  ده کانم، کۆشیعره شتاوه هه
ی حزبی شیوعی "ولر ندی هه به مه"یاندنی   راگه ه  من ل1986هاری  به.  وه یاد هاته به"  وه تبینمه ده

ی پشت گوندی  که  دۆه  لهوێ، له. بوو" حلی مه"یاندنی   راگه دیش، وابزانم، له حمه دران ئه عراق بووم و به
"وه کرده رمیده تاو گه  هه ی که بانه  میھره ڤره و که  پاڵ ئه ڕۆیان، له  دوای نانخواردنی نیوه  رۆژانه"کاف  ،
   دیوانیلهکی  پشهمیش  کان و، هه م شیعره ههی،  که  جوانه ته ست و خه  ده د به حمه دران ئه به
   ه  سووکه و و شیعرانه ی ئه وه م نووسینه ده بهمان  هاره و به د ئه حمه دران ئه وێ من و به له.  وه نووسییه ده
 ناوی   به تا دوو دبووم که ره  سه.برد رده سه  به ی حیزبی شیوعیکان رپرسه  به ڵ بۆره گه کان له ڕه شه
و دوو  کانی، ئه  پشنیازه د به حمه دران ئه م دواجار به ، به وه مه م بوبکه و دیوانیله ئه"  هدی ئومد مه"

 چیا و کانی دوانوژه"،   یه و دیوانیله نی ئه  خاوه بووه" هدی ئومد مه " مجۆره به.  وه وانده  دم ره ی له دییه
بۆ . واو کرد دا ته ه کی ژیکه یه  شوه ی له که دران دیوانه به. م ند نووسینی دیکه و چه" حاڵ ری مه فه سه
هشتا . بوو،کرا" لۆالن "  له ، که"ندی یاندنی ناوه راگه"ی  وانه  جوانتر چاپبکرێ، ره و دیوانه ی ئه وه ئه

 و منی  وه کرده" سلیم ته" خۆی  من بت، ی به وه دران، بئه بوو، به  دیار نه که سۆراغی دیوانه
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و  بزار   ست ئه  ده د له حمه دران ئه  کاک به وکات بۆ من ئاسایی بوو که  ئه نده رچه هه .جھشت به
و  می پشھاتی ئه  وای خه وه الی منه بژرت، ل به  هه وه سلیمبوونه چنیبوو، ته نگی پھه  ته ی که بوونه

ی منی  که  نویه دران قاته  کاک به  بوو، که وه ویش ئه رێ، ئه  سه مکی تریشی هاته ، خه  ناخۆشه رووداوه
ندی  به رپرسی کاروباری ئیداری مه وکات په ئه. رز پمدابوو  قه  من به ، که وه سلیمکرده ڵ خۆی ته گه له
ک رۆژگاری  ، وه رگه ی پشمه  جارک بۆ ئمه ن سانه سه ال حه ولری حیزبی شیوعی، هاوڕێ مه هه

ال   هاوڕێ مه  تازه ی که یتونییه  زه و قاته کین، منیش به رواک، قاتکی بۆ ده ک شه مندای، کورته
دران هشتا   به م چونکه م، به ری بکه به هات له ده نی ببووم و دم نه ن بۆی کریبووم، خه سه حه

ک  یه ، بۆ ماوه وه مه دران بده بوو، منیش تا  دی به  نسیب نه هی ب و قاته کی نوێ بوو، ئه یه رگه پشمه
  . سار بووم  خه نج به  و ره وه  ب قات مامه و ساه ئیتر ئه. د حمه دران ئه  کاک به ی خۆم  دایه که قاته

  
   له.  وهدیشم الما حمه دران ئه  به ی که ییه که  پشه  و نه  شیعره ه و کۆمه  ئه  نه نووکه خابن ههل م

 هاتنی   به ، وه  سود خۆم گرته وت له  رککه من بهی  وه دوا ئه   دا، که1991ڕینی  ندی راپه روبه سه
  : وه  روحم زانه له" دۆی کافی"رۆژانی  کانی د، یادگاره حمه دران ئه کی به یه نامه

 
یانیانی دایکم و  رمیی نانی به  گه رم له سوکی گه)! ندرن هه(م  که  داباوه ته له" 

چ جارکی  وا بۆ دوو ساڵ ده ئه: م که کاکیله.... م کساه ی یه ی کچۆه)نوا(بۆنخۆشی 
 ساڵ  ژیان ساڵ به...  وه جمین تووشم بۆته حه  وت نه ڕسی و له تریش بزاری و وه

ی  خهو پاڵ شا  ئه ولرم لبۆته ژنۆ دانیشتووم، هه وئه سته ر ده چ و منیش هه  ده ڕوه به
تی و   وتی دزی و درۆزنی و قاچاغچیه وت بۆته). گیرمان تدا خواردبوو(جاران 
  ...دات موزایه
  ند وشه و چه زانی جوانترین یادگاری من و تۆ الی من ئه ندۆ گیان ده  هه
 .وتا ت فه که  دیوانه م دیاره که داخه. مجارتم نووسیبوو که ی یه که  بۆ دیوانه  که یه کییه پشه
 بۆ  که یه گه به.  مگرتووه ، بۆ یادگاری هه ال ماوه م له که کیه تی پشه ستخه مان ده هه

کی پ  یه  و بزه وه یخونمه رچاوم، ده  به وته که کاندا ده ناو کتبه ناوک له ناوبه. مژوو
ی  م، دهنیش شقی داده  چوارمه وه زه  کاغه ته و له دیار ئه به. مگرێ ری ده وه گریانی بیره
  ...  و  بۆ تۆم نووسیوه یه وه م گرنگ ئه ، به  نووسینی خۆمه راسته.  وه خونمه قورئان ده

  
  :برات

  "1992/1/12زانیاری _-ولر هه. بیب د حه حمه دران ئه به
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و   ئه پشنیازی" وه تبیمه شتک ده  پده  لهم، که کاندا ونت ده ری کوه  سبه له "یم ناونیشان به

دوای .  شکرابوو  پشکه و کیژه به  و کۆشیعره ئه ش خۆشتر، وه  له. بوو"کاف"ی دۆی   شیعره یژهک
   ، له و کۆشیعره  ئهڕوانی چاپکردنی م چاوه ده وانه به  شه ،"ندی یاندنی ناوه راگه" بۆ  که ڕکردنی دیوانه به

و " کاف"ی  وانه  چاپکراوی ره به" لۆالن " ی لهند یاندنی ناوه  راگه  له م که به. تۆرا وم لده خۆشییان خه
" ریر هه"شتی   ده ختی رگا، له ی سه ر کشه به له دا وه ڕانه  رگای گه ، له وه کرایه" دۆی بالیسان"دوایش 

ڕینی  ش لوغزتر، دوای راپه وه له. ت کردم سره شون بزربوو و دی پ حه" کانی سورچی جاشه" مای  له
ک، سای  ک یادگارییه ویش، وه باسیی هاوڕم، ئه  عه مه ستی حه رده  به وته  که ۆشیعرهو ک ، ئه1991
  . وه  چاپیکرده دووباره1996

یمدا  ر نیگای تاراوگه سه  بارانک، به ستره ک ئه کان، وه ، گوناری شونپیه وه کانمه م کۆچی نیگایه ده به
  .   ن ده کانیدا قووتمده تاییه بکۆ وه  راڕه تا شونکات له وه ئه. کشان ده

  لی، که ر گه کانی گوندی سگ و سه ر ساجی ماه  سهی ، بابۆهستووک م بۆنی نان و ئه مناده ده
ری بۆنژ   وه مانخوارد، یاده  ده وه کانه رمنه  شه ستی کیژه  چای ده  به زرۆوه  تامه کانمان به دوای رگا دووره

  .کردم ده
سرکی  رمای عه ژر گه  مژوو، له کی دورو درژ له یه فرزه نی مه ک دیمه نیش، وهتی  شاخی مه زنجیره
 .چوو ی مندا رۆده ناو روحی تاراوگه وروژاو به
  

  . وه نارده کانی کوچا ده  تنووه ر شوونه سه  به  پیاده ستم ب مانگیشم به  ده له
ک   تۆ وه م، که که  بزمار رژ ده و گونده ر ئه سه  له وه کانه ستره  ئه  به و ئاسمانه ئه
  کانم رۆیشتى، سته  ناو ده وناوى له روشککى خه که

 . وه  یادم نایته  به ورکه ریمدا هه وه  یاده شی له که  ناوه
 ! وه کاته وانیش دیارنین، بیر ده و ئه  هشتا زووه-
  درا؟   کوێ هه ن له مه رێ زه ئه

 ...)سکاندیناڤیا(
 

 ئستادا  مژوو له. واو  مژوون و ته وه م ئه به. ن خونراوه کی نه قی مژوویه موو ده  هه و شونانه ئه
م ئاژوانی  ده ڤان، به ڕه به.  کی تره ی رابردوو، مژوویه وه ، ئه ژین مژووه  ده ی که وه کا، یان ئه ستپده ده

  .وه زموونی ئستای سیاسی بکاته ر ئه سه  لهغت  ویستی جه مه و وه ، به وه مینه ، ب سه وه یه که ماشنه
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  کانی روح، ناخکم له  دوای نیگایه زیش به  و ئه مارۆ دراوه کانی من گه رییه وه  یاده  به نگه  دره سره و عه ئه
  ک له یه ، تراویلکه ره ڤه و ده ک له یه وه ر ئاوڕدانه ڵ هه گه له. کان  لکئاوزه پۆکی شونپیه شه

و   ئه یشتینه کاتک گه. جمجمن ناو گیانمدا ده تی، به رگایه کانی پشمه مینه  خه کانی دوا ساته هپشھات
ری بارزان،  ڤه و ده ره قامکیش به برد و شه ده"  لی بانده گه"و ناخی  ره قامک به  شه ی، که دووڕیانه

ی "نفال ئه" دوا   له ی، که  ئزیدییه ییهوت سا  حه و کیژۆه ، ئه"ئیوان"ی  که ره سمه  ئه نگی روخساره به شه
ک  بێ، وه ری بارزان ده ڤه ی ده که شته  پده ی که و رووباره ی له  و بابه ی دایه وه ڕینه م په  ده باهدیناندا، به

ر  و سه ره  به  وه ه"نفال ئه"کانی  وی هرشه م کۆچه ده  به ی شخان که کانی ناوچه  خزانه دان له سه
ی  یه و کازیوه له. من جده به دا لکترازا بوون،  و رووباره ر ئه سه گرتبوو له ریان هه  تورکیا سهسنووری

، تاکوو پش  وه ه"کاف" گوندی  ری گارا له  به کراو له ته ه ی هه رگه کی پشمه یه رزه فه ک مه  وه  ئمه که
 و  وه ڕینه ک بوو بۆ په  رگایه  تاکه ، که  رووبارهو ی ئه ر بازگه  سه  نه کان بگه رباز و جاشه ی سه وه ئه
ڵ  گه گرتبوو، له  هه رمان ر سنووری تورکیا سه و سه ره ن، به ، داگیر بکه"شیرین" چیای  یشتن به گه
ی   ناوچه کانی رژم له ستی هرشه  ده  له ی که که و خه هات له ی ده  جمه ، که و رووباره یشتنمان به گه
 بوون و  ره م به  له که و خه  ماڵ و منای ئه شک له به. ستی پکرد تبوون، تۆپباران ده  هه هو ه"شخان"
یادم   به ی، ئستاش که نه و دیمه کک له یه. ڕوان بوون چاوه" شیرین" بناری چیای  ری له وبه شیكیش له به

ری  وبه ی له که ر دابوو، مرده به  له هشتا جلی سپی بووکنی زریکن، بووکک بوو که ، روحم ده وه دته
  و بووکه  سفت و سۆی ئه  گریانی به  به و دۆه  ئه ئای که. جمابوو  به ره و به  بوو خۆشی له که رووباره

  وه ری بارزانه وبه ی ئه ر چیایه سه  له  ئمه ی که وه  شه و نیوه له. هات ده  هانام نه ، مردن به وه رییه له ده
نیا   ته به" ئیوان" هیکا  ، له وه رباز بوون بدۆزینه ک بۆ ده هاتین، تاکوو رگایه  ده که ووبارهو ر ره به
و پشتر  ک ئه روه شی بینی، هه  ئمه زنا، که ده  هه وه که ر رچکه سه ک، به یه ک خاخاۆکه دادان، وه هه
" ئیوان. "ماندا گه  ئاخاڤتن له وته ێ، کهژ ی بشله وه  ب ئه ب، بۆیه  ده ی کردب تووشی ئمه نده زه مه
کان ماچی   ئزیدییه ی که رده  بگه تاوه و هه م تیرژی ئه که و یه" لیک تاوس مه" روحی  ی له نده وه ئه
  !  یه  بونه فسانه و ئه ئای له. چوو ده  زاڕۆکک نه  له چوو، هنده  ده ن  که ده
  
  انی من کۆتایی دێ،ک ربرده  سه  به ره فه م سه ئایا ئه"

  ) مه که ی ژووره ڕۆژه به  ئامزی گوه ، مانگ له...سکاندیناڤیا" (؟کانی کراوه  بیر لنه  کۆتاییه یان به
  

بوو پی   پویست نه ک منداکی ساوا، بۆیه چوو نه  ژنک ده  شره له" ئیوان"هات،  و داده کاتک شه
،  و شاخه ر ئه سه ند رۆژ عاس بوون له دوای چه. شکرا بتخۆ شونمان ئا  نه یڤیه په رز مه بین، به

و   له  بجگه  بوو ئمه وه  ئه کشه. ی پ ببین که  تاکوو رووباره وه دواجار دوو چوپی ماشنمان دۆزییه
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ر  سه له  نگه  دره و ئواره ئه. زانی ده وانیمان نه له مان بوون، هیچمان مه گه  له ی که بانه ره ند هاوڕێ عه چه
 پ فوو   چووپه ستکمان به لی شاهیر ده ، من و عه وه ڕینه ی په جبه م وه که  یه  له وتین که  رککه وه ئه

وان  له سراوی بوو و باشترین مه  کوڕکی به یات رایبکش، که بوو حه ش ئه وه  پشه  بگرین و له که کراوه
ن و   گژه که ڕاستی رووباره  ناوه  گرتبوو، له  چووپه ستمان به  ده وه  جل و کالشینکۆفه کاتک به. بوو
  له. م پگرتبوو که  چووپه مابوو که م نه سته و ده شاندین، هیچ هزک له وه کان رایانده  تژه پۆه شه

  ریزه  غه  له م، بجگه که ست ده ، هه وه  یاد دته م به  ترسه  پ له و ساته  ئه مۆش که راستیدا، تا ئه
م  رباز بوونه و ده رجووی ئه ر بۆ په کی بوا هنه یه گه  بتوانم به خته کانی مرۆڤ، سه  سروشتییه ره نهپا
   بۆ خودی وه ڕته  بگه رگ،  مه  به مارۆدراوانه  گه و دۆخه رباز بوون له کرێ ده ؛ ده وه  بدۆزمه پۆنه و شه له
ر چۆنک بت  هه.  ژیانت بن وێ کۆتایی به نایهستک ب،  به ر مه  بۆ هه رگ، که یی مه خشنده به

  نرابوو، بۆیه رباز و جاش ته  سه ش به که ر رووباره رگای سه.  که ری رووباره وبه  ئه وه ڕینه توانیمان بپه
و   و به وه ڕینه  بوو توانیمان بپه رگه  چوار یان پنج پشمه وه و شه  ئه ئمه.  ب مان لوه بوو نوقه ده نه
" شیرین"ی  ر لووتکه  سه نا، له وه" شیرین"ی  که  عاسیه  شاخه ک ملمان به ریه  ب بزنه یانییه  به ر له هس
سیان   تنووان که کرد، له  بانگی هاوڕکانم ده وه م هاواره  ده کاتک به. و لکداباین ر تاریکی شه به له
بوو سامی،  شی ئه ر له  سه وته  پم که که ر لووتکه  سه یشتمه  گه  هیکا که له.  وه نه مم بده توانی وه یانده نه
، دم  وه جووته  ژر پم ده ستم کرد شتک له مان، کاتک هه گه  بوو له رگه  ترسنۆکترین پشمه که
  هات، هیچ له  ده وه ی پشت شیرینه که  گگرتووه  دۆه  له کی فنک، که و راشکا، وای بایه شه. وت داکه
ی میزی خۆم  وه  بیری خواردنه ریفه کی ته تییه ست تنوویه  ده  له ما بوو، بۆیه کانمان ئاوی تدا نه تاره مه

ند   زۆری چه به. م بوو که پشته ناو کۆه  له  بوو که کره  شه مه و که کردم ئه  دی خۆشده ی که وه ئه.  وه کرده
نا،  مم پوه  ده کریشم تکرد، که  شه ک گۆلمه م و یه که تاره  ناو مه م کرده خه  ته و میزه دۆپک له

ستم کرد  ک ههتک ش وه. کرد ی کۆنترۆلی مشکم دهستدان  ده  له ستم به م هه هنجکم هات و هاوده
  . کات  ده  و پشکه چاوم رشکه

ڤان وتی  ڕه بدرێ، به دا هه" لی بانده گه"ی ناو  که  رگا پچا و پچه ریک بوو له  خه که کاتک ماشنه
 ساتی میز  ناو گرژی کانی روحم له  نیگایه ی که مه و ده ، ئه!" سته   ببه و قایشه  تو خۆت به  ده ی ماته هه"

وتکی  ک رککه کرد، وه زم ده جمابوو، حه  به ناو ماشنه رمک له ک ته شیشم وه دا و ببوو له وه خواردنه
م   ده تا به"  لی بانده گه"ی  که  ناو رووباره داته م تووڕهه  و برینه  ئاژاوه  پ له و بوونه  ئه کتوپ، ماشنه

و  بگرن، ئه رهه تای سه تا هه کانی من هه نگاوتراوه ر ئه فه  سه   به وه نیگایه و رووباره ی ئه نی شتانه گژه
  .  وه ی من بچننه  تانکراوه رییه وه هو یاد کراوم ناتوانن ئه ل و ناخی تاراوگه یڤگه  په ی که نیگایانه

  
  هشتا هزرم
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  ی و رۆژه ک ئه وه
  هناین، پۆدا تاوی بۆ ده رووی شه  گه رگ له مه
   بوو وازه ی النه"ئیوان " که

  )1995حاڵ،  ری مه فه کانی چیا و سه دوا نوژه(!"  بژاین  دوا داستانی نسکۆکانی بۆ ده بباکانه
  

  بێ، له  قوویی ناخی ده  رووبارکی سارد ی که  عاس و دوور و درژه  دۆهو ، ئه "لی بانده گه"
ی  وه گانه.  ره ڤه و ده زران کوردی ئه  و گۆڕستانی هه  داده کاندا بوو به ه"نفال ئه"کاتی 

  .هات ده نهلییه، کۆتایی  و گه کانی ئه وه ک راڕه ، وه"نفال ئه " ت به باره ڤان سه ڕه کانی به شته رگوزه سه
:  چوو مارۆدراو ده کی مژوویی گه یه  له قه "لی بانده گه"ری  وبه ر و ئه مبه کانی ئه  شاخه ردوو ریزه هه
 دوور و  وی رگایه م راڕه به. کانی کۆچ رۆیه مه  سووته  شونپی زارۆکه  له تگوت تووناوتوونکه رده هه

تم   خه کانی ئمه  شپرزه  کاته  به ، دراوه رهه کی به نلی مژوویهتوتگوت   ده لییه، که و گه کانی ئه درژه
  .بوو ده نه

  
   کوم، من له"

شی   باوه ، مانگ له...سکاندیناڤیا (چوونم؟ ک ده  یه کان به ری کاته بوو و سبه
  ) مه که ی ژووره ڕۆژه به گوه
  

تین  ر مه کانی سۆالڤ تا سه ردینه انه بهلیک په. ر برد سه یرانگای سۆالڤ به  سه مان له که ئواره
نیشت   ته  به وه که ی کانییه رچاوه  سه  له وه ره سه  له ی، که له و جۆگه کی فنکی ئه بایه شنه. دی کردین له به

،  وه کرده  ده و پلیکانه ری ئه ی هونه شه  چه بیرم له. کردم ری ئاوپژن ده وه  خوارێ، یاده هاته  ده که پلیکانه
   له   دنیابم که و راستییه مویست له ده. بوو ڵ سروشتی شاخ و سۆالڤ هه گه کی جوانی له نگییه  هاوئاهه که

 کاتی  ، که وه  دنیای کردمه وه ڤان له ڕه چی به کورد دروست کرابت، کهن  الیه له  وه عسه دوای رژمی به
کانی  ی راستورانه ک زۆرینه  وه  دانیشتین، که راستورانک له. ددام وایان دروستکرد  بیاری سه خۆی به

کدا  ستورانه ناو ره  به ی که له و جۆگه ی ئه ر ساردی خوڕه به دوای تاوک له. ک  خه تر، خای بوو له
 . ڤان رۆیشتین ڕه و مای به ره دا، به گنگلی ده

  
ری  ڤه شاری ئامدی و دهڕام، باری رۆشنبیریی  گه یشتنی ده  دوای تگه مژبوو به  له ی که وه ئه

 ژیانی  نیا ناو و خانووی رکخراوی پارتین که دا ته م شاره یشتم، له ک تگه م وه باهدینان بوو، به
  وتکی چاکی کولتووری له بوونی ره کانی نه  هۆکاره کۆشا له ڤانی هاوڕم، ده ڕه به. نونن رۆشنبیریی ده
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کردن،  و باسیده  ئه ی که و هۆکارانه چی گشت ئه وه، که تهکم بۆ بدۆز ی، ئامدی، ئاسۆیه که شاره
 حاڵ،  مه هه به. ن ب بکه  بنه  مژووییه م شاره  له بوونی ژیانی وشه  نه کانی من له توانی گومانه یانده نه
 تی و ئاخاوتن ریه م هنه رهه فتاری سیاسی به  و ره تی یه ی کۆمه  پکھاته  که نگکه ش ئاسته مه ئه
  .   که ره ریان بنکی درژی گه سه له

و  کانی ئه ڕان به شونه ڤان و گه ڕه رمی مای به  میوانداری گه ربردن له سه  دوای س رۆژ به
  .  وتم ڕکه ولر به و هه ره ، به ره ڤه ده

    
6  

تاو   هه اوینکی له بارانی ه ر نمه به ، له وه رکی دووره فه م سه ده ک به شتییه ک که ئستا ستۆکھۆم وه
یان کۆتایی هاتبت، تاو نا تاوک،  که  کۆچه  تازه نگه  ره کیش، که یه که  چۆله پۆله.  تۆراودا ول بووه

کانی  گرتووه  بزاو و سره  و نیگایه که وه کانییان، شه رییه وه ی یاده شته رگوزه  چینی  سه ، به  کۆپله کۆپله
کانیش  که هل، چۆله  ودای بیستنم جده  هانک مه ههانک  بهئۆتۆمۆبیلک نگی  ده. ن که تاو ده نگه من ته
کی خۆباران  یه   ئواره له: ڕخسنن ر بۆمن ده فه کانی سه ی شون پیه وه بن و بواری هۆنینه نگ ده بده

   تانکراوهکی ستی مژوویه چراوی ده ستنووسکی ئاۆز و گه  ده  به ویر، که ی هه کی قه ره دیواری ده
راقم   کاتی خۆی مه چوو، که  ده و جورجانه  خۆی ئه ته  قۆمه ناو هاولریش له. ابوورمارۆ د چوو، گه ده

 زیکزاک و  نه و دیمه ی خۆڵ ئه وه دانه  هه  به وه وییه  ژر زه  له رجانهوو ج  بزانم چۆن ئه بوو، که
کانی ژر   کوره کانی جورجه  خۆه ته نی قۆمه ر دیمه گه م ئه به. ن که ر خۆیاندا ساز ده سه  له ییانه ندازه ئه

،  و جورجانه ی ئه رانه وه  مانای شونی گیانه ک بن له ی ژیان، یان همایه ریزه  غه ک بن له ئاخ، یارییه
  کن له هی وه نگدانه ولر، ره کانی ناو شاری هه دراوه  هه چ و خۆه  نیوه نی ناشیرینی خانووه چی دیمه که

کانی  مه  گه  له که یه مه ش گه نه و دیمه ئه.  سته  باده مه و سیسته ی ئه نگییه ق و ناو هاوئاهه پاشخانی ئه
ین   زه م له نانه و دیمه کرد ئه  وایده ی که وه م ئه به.  ته سه و ده کانی ئه ندی بازرگان و لپرسراوه یوه په
  .تی بوون ری الویه وه لکی یاده ڕێ، خزم و شونگهند هاو رامۆشبکات، دیداری چه فه

  
   بۆ من، م شاره ئه"

  . ئوارانیش ناچ  و له یه ئواره
  ). وه حاڵ، ئاوڕدانه ری مه فه کانی چیا و سه دوا نوژه (کا؟ و کوم رده ره رم به سه
  
رانی گۆڤاری  ی نووسه سته ندامی ده ، ئه مال پیره م بۆ کوردستان، جه وه ڕانه  گه ر له ند رۆژک به چه

ی  فه لسه فه"رمگا بوو،   وه ی که و کتبه رچوونی ئه وای ده ی، هه که  رۆشنبیرییه نده و ناوه" نما"
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وروپانشین  کی ئه ی خه  زۆرینه بوو، که  نه  ماددییه و سامانه سامانی منیش، ئه. یاندم پاگه" ری کۆچه
،    ماددیانه و سامانه کی کوردستان به مۆش، مخابن، خه  ئه ، که وه هن به ڵ خۆیان بۆ کوردستانی ده گه له
   و دوو کتبی تر بوون که و کتبه نیا ئه کو ته ، به وه نه که وروپی نشین ده سکی ئه های که  به غت له جه

   له بجگه خوندنی زانکۆ،  رقاڵ به  نووسین و سه ئاخۆ منی ئاوزان به. ڵ خۆم بردبوون گه بۆ چاپ له
  ریی و هاوڕیه وه و شون، یاده  دیاری ئه  بکاته یه ، چیتری هه روپایهو و ئه ی بیرۆکه و زانیاریی ئه وه بردنه

  مند؟  کانی ژیانی منییان خه تاگه ره  سه ها و گرینگی وشه  به  به ی، که هاووتیانه
بدوی  لیب عه بدوموته  و هاوڕێ، عهجی ره کانی شروان خدری روح قه کییه ر چۆنک بت، کۆمه هه

   له ریک و ئاماده ی الته  ئاو و ئیسماعیل کورده بورتر له ی سه مال پیره نگی، جه شاعیر و هاوڕی بده
 دیدار و   جوانکردنی شون، له م، له باسی شاعیر و هاوڕی درینه  عه مه وای حه. کانمان  دۆستانه دیداره

دا  ردانه و سه  له ی، که  ناسکانه و کاته ئه.  خۆم دسۆزتر بوون کانم، له  و نووسینه و کتبه چاپکردنی ئه
ڵ شون دڕدۆنگی ژیانی  گه  هانمبدات له ک بوو که نیا جوانییه رم بردن، ته سه ، به و هاوڕیانه ڵ ئه گه له
  . وه کانی رابردوو ئاشتم بکاته مۆی کوردستان و یاده ئه

ری  وه  یاده  له  که یه وشاوه  شونکی دره  تاکه و هاوڕیانه ی ئه و دیمانه" ری  کۆچهی فه لسه فه"،  به
  کدارانه مه  ئه ی، که و شونانه  له کانی تری کوردستان، بجگه نه رووداو و دیمه.  وه مننه دا ده ردانه و سه ئه

. یی من نین رشانی نیگای تاراوگه ی په ، مایه وه کردۆته ری رابردووی منییان کاڵ نه وه نگی یاده بۆن و ره
کانیان  فتاره  ئاکار و ره م و زۆر، کتوپ به  ئاگایی من، که  له ن، چونکه ریک ناکه شم خه نده زه مه

  .کردم یان نه شکه شاگه
و  نا وته  بکه و کتبه مۆی کوردیدا، ئه ی ئه  بازاڕنراوه  رۆشنبیرییه و پانتاییه ر له گه ، ئه وه لره
با  ده. ریبگرن کی من وه ک دیارییه  وه و هاوڕیانه  ئه  که سه  به نده وه م ئه ، به وه رامۆشییشه قووڕگی فه

  . دیاری ماڵ ینه ، کتب بکه  وشه ک له ک رۆناکییه وه
7    

 باکۆنی  چمه ده.  وه نمه  داده که فۆنه له م نامن و ته وه کانی ماه ره مھنه  خه مه ی وه ه وسه حه
ی ترۆریزم و   کشه  له وه  ئاوازی زمانی ئیسپانییه کی داگیرکراو به  سودییه مان به که م، جیرانه که ماه
  وه ک ره کانی کوردستان، وه  و رووداوه ونه. پرست  ل ده وه  ماه  بوونم له وای ژیانی تاراوگه هه

 جیاوازی ژیانم بۆ  وه یل ورووژنه یرکردنکی مه  سه ش بهوی فن و ئه ده  هه وه  زمانمه ک له یه بانده
ی  مخانه ی جه وه ره  دیوی ده  به ی که و گودرژه ی ئه ونه.  وه بینه  هیکا جودا ده له.  وه کاته شیده

 رکی جوان ، که وه ولره تی هه ی قه ر ونه سه به. گرێ  نووسابوو، رامده وه مه که ی ژووره که کتبخانه
و  ر پشتی ئه سه ش به نیگای تاراوگه.  وه نووشتنته می ده رده ی به که  دڕک شینه کرۆکه ری بۆ شه سه
   .ێگر ده رهه  سه وه ره که
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  کا؟ ریکمده وێ خه  و ئه کانی نوان ئره دودایه  مه  به که نایه  چ زه وه ئه"
  ر کورسی،  ی سه که  بۆ گومانکاره م ژووره وا ئه ئه
   ...)سکاندیناڤیا( ."دم... جد

    
  موو ساه و هه  من دوای ئه ، که ی  بھوودانه  ته  حیکایهو ی ئه وه بوونه  دووپاته  به وه  ماه  زۆر جار که

گرتم،  رۆکیان ده ردکم ، به عه"  پارچه"نی    خاوه  و نه رگرتووه عاشم وه  مه چی نه ، که  بوومه رگه پشمه
ولر  رمای وشکی هه گه. بینی کانم ده وارک هاوڕیه رک، یان هه ر سبه به  له. وه ره  ده هاتمه ده
ی  وه م سینه  ده کان به بانچییه  عاره وه کانه ک و ماشنه ناو تکقژانی خه له. کردین  ده کانی شپرزه نگاوه هه

  کانییان قوڕس قوڕس به  بارکراوه بانه تی کورد، عاره که ک مژووی شه ، وه وه کانیانه قه  ئاره ی دۆپه شریته
  .  وه خوالیه دوایاندا ده
ی  نییه ده  مه گایه و کۆمه کانی ئه رمه  گه شه  و بانگه مینه  خه نه و دیمه  نوان ئه ک له مویست مانایه ده

گای  هختی کۆم ولری پایته  هه له.  کانی کوردییان داگیر کردووه به  قه  گۆڤاره ، که وه کوردستان بدۆزمه
 کوردستانی پ گوی  له.  جماوه  به وه ددامه  سه  میرات له  به ، که یه ک هه یه نه نیا کتباخه دا ته"نی ده مه"

   تاکه کانی کوردستان، که تر، بووکهری ش سه وه له.  وه ته نیوه کانی ته کان ماه  نایلۆنه سروشتیدا، گوه
 من  نده رچه ی، هه به. گرن رده  دیاری وه یان به وه نه  رۆژی گواسته ن لهکا  نایلۆنه  ژیانیان، گوه  له رووداوه

 زۆر  متوانی له چی نه کانیم خوندبوو، که زه نی و شوا ده گای مه کانی کۆمه موو تیۆرییه  وتی سود هه له
کی  گایه هیچ کۆمه  من له. م ی کوردستان تبگه نییه ده  مه گایه و کۆمه یی ئه وه نی تیۆری کرده الیه
ب  ک داوای کار بکات، ده تگوزارک، یان مامۆستایه ر خزمه گه  ئه مبیستبوو که نی رۆژئاوا، نه ده مه
 بینی و  نییه ده  مه گایه و کۆمه  حاڵ،  من زۆر شتم له مه هه به! بت ستی هه ی حیزبی باده زکییه ته

مبیستبوون و  نی، پشتر نه ده گای مه کانی کۆمه یۆرییهچوونی ت  پشڤه  جۆرک بن له نگه  ره بیست، که
  .   بژمرم موو تیۆرییه و هه  ئه م نییه ه وسه ش حه لره. مبینیبوون نه

تاوییان  نگه کان ته ره به نگه  ته قامه  شه که. کانم  دوای هاوڕیه وتمه که  ده وه و تفکرینانه م ئه ده به
. یخۆران بوون ران و مه ی نووسه  مۆگه گرت که ده  هه و نادیانه کک له هرمان بۆ ی کردین، دواجار سه ده
   هیکا باڕه له. چوون کان ده شه ڕه له ی قه  کگه نیا پیاو بوون، به  ته ، که و نادیانه ی ئه وشه  حه وانه شه

و  یی ژن له اسایکردنی ئاماده ئ  به نگه ره.  وه هاتنه  بیر ده کانی سودم به نگه نگاوڕه  ره  ژنه  له ئاپۆره
هاوکاتیش .  وه  باری گرژ و ئاۆزی پیاو خاوتر و ناسکتر بکاته مک له کانی، که  وکچووه  و شونه نادیانه

  . و سروشتی بوون بوات ره مک به  وناکردنی ژن که   له  گربوونه و به ئه
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بانی و   میھره نگه م ره ، به وه بوونه تر جودا دهک  یه  له ندان شوه  چه م به و هاوڕیانه کک له ر یه هه
موو  ری هه کته ر و ئه رهنه  ده وێ، که کانی ئه خۆره  مشه له رگه ی نووسه  شواوه و واقیعه وان له ریکی ئه الته

  لهباغن  ه د، زار قه مه سعود موحه  واتای مه کی، یان به رزشی زاره وانی وه کانی خۆ خۆری و پاه شانۆیه
کرێ  ده. کانمان ندییه یوه  خۆشکردنی  په مینه کان، هۆکارک بن بۆ زه فییه لسه  فه واژه سته کارهنانی ده به

و  لک له من گه  مژه لهگینا  ئه! چوزانم.  بت وانه ن من خۆشیم له  وابکه ، کهش بن لکی چکۆنه شتگه
ر  سه ست درژ بن به ی وا ده وه ر له ، به وانه شکیش له و بهناسم   ده ولر ی هه تانه سه ن ده  خاوه ره نووسه

  ، پاشان رۆژگارک نامه وتینه ک ژوور خه  یه تیدا له رگایه  ژیانی پشمه ، لهداپانتایی نووسینی کوردی
ی، ک ژیاندار  پوداری، نه  تا وا به ش زیاتر، رۆژگارک  که وه له.  بووه کتر هه ڵ یه گه مان له وه گۆڕینه
  چی که که. ویم کردوون عنه کی ماددی و مه ک خۆم ئاسا خاکی بوون، کۆمه بوون،  یان وه رز نه لووتبه
دا بوو بن،  وه ڕوانی ئه  چاوه  له نگه  بت، ره وانه تبار کردنی ئه  منه ی من پویستم به وه ، ب ئه وه هاتمه
، ڵپو و  پارهندخوازی و  وه رژه لۆ چما به گه. بگرم بۆ زیارتکردنییان  ، سه مۆ باوه  ئه ی که وه ک ئه وه

  ن؟  که جان ده عه زۆر جار، مرۆڤ ده
  
   و  وه پرینگمه  خۆم ده له"
  کنم، چه کانی دنیا راده  خاو بۆوه نینک هه  پکه به

  کوت له نگی شادمانی و تروسکایی مه ڕم ره گه لده
  ن، که م دۆشداماو ده نازان  من به ی روح که و گۆشانه بۆ ناو ئه

  ...)سکاندیناڤیا" (ن لکسشم بکه په
  

کو  جۆشاند، به ولری زیاتر ده رمای هه ر گه ک هه کان، نه رابی ماشنه ک و سه ی خه ئاپۆره
  . کرد لیبیشی شلو ده نگی موته بده

ستتر  وی خه ی ئه که هنگیی مۆ و زمانی نووسیندا، بده  ژیانی ئه لیبی هاوڕم له کانی موته وه بیرکردنه
ریم  چی که که. کانی نگییه ی بده  جوله کانی نمایشکن له ک شاعیرک، شیعره لیب وه  موته بۆیه. کردبوو
ک  ندک جار، وه ، هه وه وته  پناچت به رک که ک سبه تیم، وه رگایه ورانی پشمه  هاوڕی ده کاکه
  ، به وه غتبکاته کان جه  هاوڕیاتی دیداره یی خۆی له ی ئاماده وه ئهکانی، بۆ  نگییه  بده ک له یه وه رینه له
و  له. مۆی کوردستان ر ژیانی ئه  سه خسته ش کورت، تیشککی ده میشه ئامز و هه ربینکی گاته ده

اشی ئ: "کرد گای کوردی ده ی ژیانی کۆمه  پناسه وه قی کوردییه سته ی نه  ریگای قسه و له  ئه ی که قسانه
روا شیعر نووسینی  هه.  وه کرده ی لده که نگییه  بده له پشتی  وه  ئیتر دوای ئه.بوو" یگێ زانان خوا ده نه
م   ده  بک جار، به و کاتانه له.  بت  دایک ده ی له که نگییه مان مجگزی بده  هه ، به ریم کاکه که
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و  ی ئه وه  گانه وانه له.  وه کرده  ده و هاوڕیانه گیی ئهن تی بده  خاسه  زۆر بیرم له وه یاندنی خۆمه خه
کانی و   لکناکۆکیی و مژوویه تییه یه  کۆمه ولر و پکھاته وای هه ژ و هه  بۆ سروشت و که نگییه بده
فتوگۆی م گ ده رۆژکیان به. ب کی بنه  بیانۆیه بوونه کانم نه وه موویان بۆ بیرکردنه  هه وانه چی ئه ، که...

 ئاخاوتنی  نگی شوه لیب باسی ئاسته ی زمان، موته  کشه ت به باره ، سه وه لیبه باسکی نوان من و موته
رجی ئاخاوتنی رۆشنبیرییدا، تووشی   و مه و ئاخاوتنه رجی ئه  نوان مه  له مرۆڤ که: کرد ولری ده هه

م  رده به  قوڕس بئاخڤ، یان گرفتک لهمدوو ولریی که کات مرۆڤی هه  واده بت، که نگک ده ئاسته
و  مکی قووڵ بۆ ئه  وه و هۆکاره ی ئه وه  هنانه یویست  به لیب ده موته. ربین دروست بت ده
  .کرد ربینی گومان رووخساری ده  ده پۆیک له م شه ، به وه ی خۆی بدۆزته نگییه بده

ویش  م ئه ، به تیتر دیاره یه  ئاکار کۆمه کدارم، به مه ئهباسی هاوڕی و شاخ و   عه مه  حه نده رچه هه
  و به ئه.  وه شکته کاندا ده ر خۆشه حشه  مه یی دیداره و ساده ره  به میشه  هه مه حه.   پشکداره نگییه و بده له

  بوو به زم، ده و بهنگ   ئاهه بووه  ده م که بژارد، به ده کاندا گوگری هه  رۆشنبیرییه  گفتوگۆیه زۆری، له
باسدا،   عه مه کانی حه  شیعر و نووسینه له. کرد رم ده مای گه ر و گۆرانبژکی بزو  و سه پ لده ته

  . یه ییان هه یی، یان مجگزی خۆش ئاماده  بۆ ساده وه ڕانه وای گۆرانی و گه  نه جۆرک له
 رگای  کی هاوڕێ له ک برایه ش وه وه ووره د م جار بوو بیبینم و له  دووه شروان خدری بمایش، که

رکشی خۆی   سه ک چۆن به شروان وه. بوو نگمان هه  ره ڕ و گفتوگۆی فره ندان شه  چه وه یل و چاته مه
ناو  کانی خۆی له ڕۆیه ره  سه یله ، مه ش، ماوه ماوه مان شوه  هه ر، به کنیکی کۆمپیوته  پسپۆڕی ته بووه

یلی چاکی،   مه  له که یه سته  جه مال پیره شم جه که  تازه هاوڕیه.  وه قنته ته هکانی د شیعر و نووسینه
. بت یی هه کاندا ئاماده خته  سه  ساته  له ی بوایه  جگه ک که هاوڕیه. کانی هشتا نادیارن م ئاراسته به
کانی ژیانی رۆشنبریی   نویه سۆیهوتی ئا کا هاوڕه ز ده کی ئیدیالی حه یه  شوه کی نوێ، به ر ک نووسه وه
 . بت

  
8  

و  تاوی هاوین ئه کانی هه ی تیشکه واه رده ولردا، زه ناو شاری هه  به نگاونانی ئمه ڵ هه گه  له
نگی   بزوی و ره  زوو له کردم، بۆیه هنا و تووشی سواربوونی ئۆتۆمۆبیلیان ده  هاوار ده ی  به هاوڕیانه

ت و سامان  روه ی کوردستانی سه  بنازانه و منداه  ئه نده رچه هه. بووین کان ونده ییه بۆیاخچ خی منداه ته
ک  روه م، هه کانی من هی بۆیاخکردن نین، به یانبینی پوه ی، ده که ره وروبه ت و ده سه خوراوی ده

.  وه گۆته یان ده"م غ بکهت بۆ سبو که مامۆستا پوه"ی  ر رسته  مانای خۆیان، هه ک له یه وه غتکردنه جه
موو جارێ  هه. کانم بۆیاغناکرن مگوت خۆ خودی پیه  ده بوو، بۆیه ی منیش هی بۆیاغکردن نه که عله نه

قام،  رمای شه ست گه  ده راسانبوونیان له  هه ، به مال پیره باس، یان جه  عه مه  و حه ریم کاکه لیب، که موته
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ی   ناونیشان و ونه ی که و کتبانه ماشاکردنی ئه  ته هشت تر بم له هیاند ولر نه دیواری بۆن کوزی هه
ی   گوره  به کان، که ی رۆژنامه ڕه رگ و دوا الپه ر به کانی سه و رووته یله مک و قاچ مه  مه کیژه

  یه هه انکی ش، هارمۆنییه و کیژانه س بزونی ئه وه ی هه  ونه و ناونیشان و نه  ئه ی من، نه وه بیرکردنه
  له"  شت مه حه" پ  له. دا و شاره تی ئه که  و شه  پیاوی بچم تووڕه قامی پ له ڵ ژیانی شه گه له

ر  به بوو و له ڕده ولردا تپه ری هه یسه  کۆنکی ناو قه  به وه یه که  درژه  سپییه  جل و ریشه ریمدا به وه یاده
 کۆتایی   له  رووخسار نوورانییه و شته ئه".  ئاسن کوشتیت که ومه  قه  بگه خوایه: "یگوت  ده وه خۆیه
گیشتم،  ده تنه" شت مه حه"ی  و هاوارنامه وکات من له ئه. ران بوو نیگه" ئاسن"ی   کشه  لهداکان تایه فه حه
مۆ کوردی   ئه ی که ه"کنیک ته"و  ی ئه ک بۆ کشه یه ک هاورده ، وه ه"ئاسن"و  کرێ ئه م ده به
کی مندان  ک یارییه ، وه"مه شت حه"ی  و شاره کی ئه مۆ خه ئه.  وه ، بخونینه ردانکردووه رگه سه
  .هنن کارده به" کنیک ته"

کانی  ر و عاجباتییه به نگه  ته ناو کۆنه  له وه کانی کۆشیانه  ساوایه  منداه  به ی که و ژنانه   ئه
متوانی  ر بوو، ئیتر نه مھنه  خه کانیان بۆ خر پکردن هنده وه کرد، ئاوازی پاڕانه یان ده رۆزه  ده شخه
ش ناخۆشتر،  وه له.  وه کتردا، ببینمه ڵ یه گه  له ندییانه یوه  ب په موو شته و هه  له  سیخانخکراوه و بازاڕه ئه
 تاوک هور  ، کهرمی خۆی بوو کانی گه هایه  به تاو له  خۆ نمایشکردنی هه  به و هاوڕیانه س بوونی ئه قه
 بکات،  و رۆژنامانه ناو ئه م بۆ له ڕۆژه به مک گوه نگسار که  فرۆشکی سه ڕۆژه به  تاکوو گوه وه بوونه ده نه
 کانی بازگه  ڕین به تپه. رد ببوو کتری، روویان زه  یه  پفکراو و لکچوونیان له واڵ و راپۆرته ر هه به  له که

ر   سه ، له"مۆنیکا"ی  ره مه ، یان سواربوونی قه رپرسیارانه  شوازی به  لهک فربوونی سو ناوشاریش به
  ی که و رۆژانه له. کات کان و گومانی ترۆریست بوونت رزگارتده ستانی ئۆتۆمبیله ی راوه ی شریته ئشه
ڕین و  په راونراو تدهی  ک بانده م، وه مناده  ده  بزانم که و ژنانه ی ئه مویست ژماره  ناو شار، ده هاتینه ده

  . وتن که دوای سمتیان ده کان به  راوچییه ی چاوی پیاوه ئاپۆڕه
  
  ستاین،  خۆمان رگاکانمان و کرد و راوه به: نا"

  .هشت  خنکاوی جده کانیشمان به شاره
   بوو، لره

  ) مه که  ئامزی ژووره له، مانگ ...سکاندیناڤیا(!" زانم وێ نا، ده له                                    
  

بفن،  ر باران هه ی به ناو تاراوگه کانم به یاندنه ختی خه ر دره سه ک له یه که  چۆله ک پۆله روه هه
 ژن و پیاو  لکی رووت له گه سته جه. گرت نگری ده کانی سود له ریاچه نار ده ر که کانی سه نه  دیمه نیگام به

ر  سه  لهتاویش کانی هه تیشکه.  وه بریقانه دا ده وزانه  سه و گیایه ر ئه سه رمدا به  گه و یله تاوکی مه ر هه به له
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  ی که و پیاوانه  ئه ی نه وه بوون، ب ئه کان  خپ ده کانی ژنه  لووسه  و سمتهرانتورت و  سرک و  مکه مه
  .  وه نه ر بدهکت  یه  له سییانه وه کانیش ئاوڕکی هه  ژنه کییان راکشا بوون و، نه  ته له

  
کانی   فدراوه  شته  له وه یلی وردبوونه کان، مه  کوره ک و هۆڕنی ماشنه ی خه تکچژانی ئاپۆره

ی  و رۆناکبیرانه می  ئه  ده بوو له ت نه رفه م مخابن ده به.   وه کردمه خاودهکانی   ب شۆسته مهقا ر شه سه
ی  ه" نی ده  مه گایه  کۆمه"و  کانی ئه نگاوه وت و هه ستکه ده  ،  گوێ له"چکۆ ی مه چایخانه" دن بۆ  که

و  کانی ئه وتنه رکه ڕ سه مه کانیان له واو بوونی قسه  دوای ته  له بوو که  نه وه کاتی ئه. کوردستان بگرین
موو  و هه  ئه وایه نییدا، ئایا ره ده کی مه گایه  کۆمه  له م، که یان ل بکه وه ، پرسیاری ئه ته یه"نی ده مه"

و  ن؟ ئاخۆ ئه مای و سبوغی بکه ی کاری حه که ره وروبه و ده" چکۆ مه"رگای  ر ده به  له مندانه
نییدا منداڵ ناب ناچاری  ده گای مه  کۆمه ؟ ئاخر له کانی حیزبه نیا بۆ مندای لپرسراوه  ته ته یه"نی ده مه"

  خته دبه  به و دایکه شی ئه  باوه  له ، که وه  ناکاته و مندانه یر له ب ی که نیه ده  مه گایه و کۆمه ئه. کار بکرت
ک  موو رۆژک، وه  هه واژه سته و ده کا؟ ئه  ده رده روه نی په ده کی مه یه وه بن، چۆن نه  ده وره  گه رانه سواکه
ی گرکی  سوفه یله و فه ی ئه  ونه مانه و ده ئه. رن ده  فده و وته کانی ئه ییه"نی ده نامه "  رۆژنامه  له قسه

کانی  قامه  شه  له وه ستییه  فانۆسکی ده ڕۆدا به  نوژی نیوه  رۆژک له ، که وه هاته  یادده کۆنم به
،  ت بۆچییه و فانۆسه  ئه ڕۆیه و نوژی نیوه پرسن به ک لی ده کاتک خه.  وه سووڕایه دا ده"سینا ئه"
ی مرۆڤ، تا  وه دۆزینه  داخی نه  له سوفه یله و فه دواجار ئه". ڕم گه  مرۆڤ ده له: "بوو وه ئهمی  وهویش  ئه

ی "کۆنفرانس "  له وجاره کرد، ئه زمان ده ، حه به. ربرد سه رمیلکی داخراودا به ناو به مرد، ژیانی له
مان  وه ئه" نی کوردستانت و ژنا ی ئافره کشه"کانی راوژکاری  ه"وتن  و چاوپکه دیمانه " داهاتوو، یان له
کانی ژن و  کاندا، مافه ڤزیۆن و رۆژنامه له ر ته کانی سه  و قسه وه  کۆبوونه بۆ له:   وه نه بۆ روونبکه

تایی و دووی  ره شی سه  دوای پۆلی شه  له موو کیژه و هه مۆ ئه چی ئه ، که یه  بوژاوه کانی هنده ئازادییه
  رتاپا داپۆشراو به ک سه ، نه"نی ده مه"نیای  وندن بنن؟ بۆ ژنکی ته خ کرن واز له ندی ناچار ده ناوه

مکی   وه ش به ترسم ئوه م ده بینرت؟ به ولردا ده ناو شاری هه نی له گمه ده رم،  زۆر به جلی گه
ی  مینیستانهو ف با ئه ده! ؟ ولره کی کۆنی کولتووری هه  مژوویه وه  بن ئه وه نیی و شارییه ده مه_سۆسیۆ
و  ر ئه سه مان له رایانه کی ژنگه یه کان راڤه ه" حیزبی تانی رکخراوه ئافره"فزۆن و راوژکاری  له ناو ته
  وه ھنانه خت هه  و  به ری نووشته  هونه کانی کوردستان به ال ژنه ئاخۆ مه: ن  بۆ بکه یه دیارده
کانی ناو  ره کانی پشت مز و نونه  فمنسته ان ژنه ی ر ژنانی کوردستان  زیاتره، سه رییان به کاریگه

  کانییان؟  مان و رکخراوه رله په
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  ولری ئستا، به کو هه بوو، به ولری رابردوو ئارام نه ک هه ، وه مجاره ولری ئه ، هه به
ک  ، وه وه نییهکا  بلۆک دروستکراوه  به چه  نیوه   مۆکی خانووه نگی خه ی ئۆتۆمۆبیل، ره الوژه ڕه گه
  . چوو ده" تانکراو" شارکی  کانی من، له رییه وه یاده

  
  بین؟ ون ده  و خه  کۆنه ووه له"

  )ونزان ، خه...سکاندیناڤیا(" ...کا  منداتی بانگ ده کۆنکه
  
  رزی له ری بهال ند ته کان، چه  و خله  تیره کن له یه  پکھاته ، که کی تازه ڕه ندان گه  چه  له و شاره ئه
ک، یان  رارکی دھاتی ئاغایه ، ونای هه وه ته ڕاستی شاردا قووتکراونه  ناوه  له ی شیراتۆن، که نموونه
  . نونت  ده وه، کانی ژره ندامه ماست و ئه  باوککی ده ی خزانک و پکھاته
ر  سه ت، له سه  میکانیزمی ده کا، که  ده وه ست به دا مرۆڤ هه و شاره می ئه که ی یه  دیمانه ر له هه

و  ڕ ئه مه  له کانی کوردستان که  هاوتییه بۆیه. کا می باوکساالری حوکمده رارکی سیسته شوازی هه
ند ناوی ناسراو   چه  به کو ئاماژه ن، به کان ناکه زگایه دون، باسی قانوون  و دام و ده  ده ته حوکمه

ری  که میش پیاده م خۆیان قانوونن و ، هه ، هه دا ته سه و ده ک له  همایهک  وه و ناوانه  ئه چونکه. ن که ده
چت،  هتد ده... ک و  یه رکک، کشه  دوای کار و بارک، ئه ک به  هاووتییه ، که بۆ نموونه. قانوون

رسراوکی  ناوی لپ کو باس له هتد، به... ن و اهیدان، زیند ، شه رده روه ی په  دائیره چمه نات ده
  .  شه که ری دوای کاره کات و بریارده ی بۆ ده که و کاره  ئه کات، که دیاریکراو ده
رتاپای   سه  له چونکه. کی کۆمیدی یه  قسه بته کوردستان ده" نی ده گای مه کۆمه"ی  شه  بانگه وه لره

ک  کو وه ن، به  ناکه ناسهت خۆیان پ وه ی ده سته ندامکی جه ک ئه کان وه سه که کوردستاندا،  تاکه
گای  قی کۆمه رارکی ئه ی هه ش نموونه مه  ئه ن، که که ست خۆیان ناس ده ی پیاوکی باده سته وابه
 تا   بگره وه رانه  نووسه له: گای کوردیدا کانی کۆمه رتاپای توژه سه ش له رارکییه و هه میکانیزمی ئه.  خه
کانی خۆی نادوت،   مافه کانی له رجه  رگای قانوون و مه ر له نووسه.  ایه توژی کاسبکاران، کار گاته ده
و   به ندی نییه یوه ر په  هه سه و که  زۆر جار ئه نگه  ره ست، که سکی باده  رگای ناوی که کو له به

   له یه رده وهر رۆکی کۆلیژی په  سه یی، که ند دزه وه ی دکتۆری کشتوکاڵ، ئه دا نموونه لره.  وه بواره
: کرێ بپرسین ده.   وه کاته  رووتده ته سه و ده ی  ئه" رده روه په"ی   جاڕانه ڕۆکی گاته زانکۆی سۆران، ناوه

توان  ، چۆن ده ، باشه عس کشتوکای خوندووه می به رده جی سه نھه  مه  و به که  ئاغایه یی که ند دزه لوه ئه
ک ئران و  ری وتکی ئیسالمی وه نابه  ژیانی په  له کی نوێ که هی وه ، نه"زانیاری کشتوکای " به

ند  لوه ی، که چووم بۆ الی ئه شه و به  بکات؟ دواتر، له ورده ره  دایکبووه، په ددام له نفالی سه ی ئه پاشماوه
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ک  ڕ، نه هیدا تووشی ش گه  کۆلیژی سۆران، له  له وه  گوتنه ڕ وانه مه ک له ک مامۆستایه یی، تا وه دزه
  . ی که  کشتوکاییه یی و بۆینباغه ند دزه لوه ی ئه"شانۆ"ر نمایشکردنی   سه وه م، دمهبگفتووگۆ ب
و   له چی نه ندن، که ر و کارمه به ڕوه کان به  دائیره  له ی که وانه  کوردستاندا زۆرن ئه مۆ له  ئه  بۆیه

  .  یه زموونیشیان هه  ئه  و نه  خوندوویانه پیشه
  
  کانی مژوو، زموونه  خ و ب ئه وانه وان و پاسه سنووره"

  نان، رامۆشکراوه  فه  خولیای دۆڕانه کانیش، به ره فریوده
  ) مه که ی ژووره ڕۆژه به  ئامزی گوه ، مانگ له... سکاندیناڤیا (."دا ڕیان لده ستپه ده
  
رپرسیارن له  ک بت، به یه هانه  بهر  هۆی هه  ئاگا و ب ئاگا، به تی کوردی، به سه ردوو ده هه
کانی  کانی ناو شاره ی شونه  ناونیشانی زۆرینه ر بۆیه هه.  رارکیکراوه  هه  به گایه و کۆمه کردنی ئه ئاراسته

دا  لره.  وه ناسرنه ده... کی فن خ ڕه وت، خانووی لپرسراوک و گه ناوی مزگه کوردستان، به
  نیا له کو ته گادا نابینرن، به  ژیانی کۆمه تی قانوون، له وه نی و ده ده گای مه کانی شار و کۆمه دیارده
  . بیسرن  ده وه فزیۆنه له ی ته شاشه
 بونیاتنانی   دواجاردا له کا، له ک هگل باسی ده کان، وه سه که  کوردستاندا، ئامانجی تاکه وێ له له

ی  ی روانگه وه مھنانه رهه ی کوردی، به ته سه و ده ئامانجی ئهکو  ، به وه  نابته سته رجه تدا به وه ده
  .نییدا ده بژردراو و مه ناو هه تکی به سه ی ده  بۆته  له رارکی خه هه

 مۆبایل  ڵ شوانک، که گه ی کوردستان له ته و حوکمه رانی ئه کانی نووسه شه نی بانگه کرێ دیمه ده
راورد  بینت، به رتاپای جیھان ده کانی سه نه  دیمه وه الیته ته کانی سه ناه  که هکاردنت، یان ل فۆن به له ته
   شوانکی کوردستانی ناچار کردووه  که دارییه رمایه  جیھانیبوونی بازاڕی سه  به وه ی ئه و مانایه به. ین بکه

ر و  رز نووسه مان ته هه به. و رجی ژیانی ئه ک بونیات و مه کار بنت، نه الیت به ته مۆبایل و سه
 ناکات،  واژانه سته و ده  له گا و بونیاتی خۆیان قسه  کۆمه ک له یه وه نگدانه ک ره تکاری کورد، وه سیاسه

توانت  کارهنانی مۆبایل ده  به  نه بۆیه.  بکات وه  له کا گوزاره کی ناچاری ده ره کی ده یه کو مۆده به
زی  ش مانای گۆڕانی ئاوه واژانه سته و ده کردن له  قسه ۆڕت و نهرجی ژیانی شوانک بگ بونیات و مه

  .  گایه نی بوونی کۆمه ده  مه تدار و به سه ر و ده نووسه
  کان له های جوانییه خالقی کولتوریی و به  روخانی ئه ک له یه  کوردستاندا پرۆسه مۆ له مخابن ئه

ونی  سی ماددی و خه وه  هه ک که یه کینه  مه درێ ببت به هانده  وه دا مرۆڤ بۆ ئه یه و پرۆسه له.  ئارادایه
  یی به سته ی وابه  شوه یی لپرسراو له سته  و وابه رکردنی پاره به سته ک بۆ ئاکاری ده خه. ش رووکه
و  له.  و زانیاریی نوێ  دوای خوندن و فربوونی پیشه ڕان به ک گه کرت، نه  ده رۆک خ ئاماده سه
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وروپا چۆن   کوردستان و ئه سک له  که  گرنگ نییه کرت، که  ده رده روه  جۆرک په ک به دا خه یه هپرۆس
  ک رۆبۆتک کراوه  کورتی مرۆڤ وه به.  وه  خبکاته ک، پاره یه کینه ک مه ، وه یه وه کو گرینگ ئه ژیت، به ده
  .کان رخۆری شته  و به  دیلی پاره به

دا پشبینی روخانی  ی نۆزده ده  سه  له ، که وه  یاد دته مان به ییانه ی نیتشه"م هد عه" هاواری  وه لره
  مۆ له ئه. ی دا  نویه و مرۆڤه  دایکبوونی ئه کانی رۆژئاوای کرد و جاڕی له خالقییه  ئه هایه به

خالق و  وخانی ئهی ر نگژه ی کوردستان و رۆژئاوا، ته کانی دیارده  جیاوازه نده هه کوردستانیش، وای ره
 بری دروستکردنی  گای کوردی، له مۆ کۆمه ئه.  دایه وه  قوبوونه کانی مرۆڤ له هایه رخۆرکردنی به به

   گیانی به و به  کردنی دۆخی کولتووری، بره رده روه های فربوون، هاندان و په یی،  به وه ته ئاگایی نه
ربینکی تر   ده به.  م هناوه رهه ی به ل و توژکی فره رگه  نووسه یه و دیارده ئه. درت کابوونی ده

کرن،  یر ده ک بازاڕک سه کان وه  رۆشنبیرییه زگا و بوکراوه رتاپای ده مۆ سه  ئه توانین بین، که ده
  . مکی رۆشنبییریی و نووسینی سووک کردووه کانی چه  کولتووریه  و رۆه ش کایه مه ئه

کان   دگیره ڵ شون و یاده گه کراو له مالنی تاراوگه ست له یاندنی ده ی خهیل ، مه وه م دیده له
  .  کشه وته که ده

   
  ک  و یه سیده  چرای قه ب به ری ده حوی یش سه مه"

  چ، ردووندا رۆده ناو گه کدا به  گفتوگۆیه  له
   و  وه چنته  خوا ده ک له  دوای ماخولیاکدا هشووه به
  کا و وری پرسیارک، راده  هه ب به کانی بوون  ده  ئاوریشمه ونه ناو ته له
  ...)سکاندیناڤیا" (کانی روح ناگات نگاوه  هه به
  

9  
  .کا یتان ئاشکرا ده ڤینداری بۆ شه نگیدا ئه ناو بده  و له شتکه"
  ش تۆی، و وته  یه  و نه یه  تۆ وتکت هه ی شاعیر نه ئه
... رابوورێ... ، رابوورێ  پرینگوه کان مه ووسهن تی چاره  دوو دی خیانه له

  ...را... رابوورێ
  ...)ساکاندیناڤیا (...! سو ی تاراوگه سو ئه

  
،  ماڵ پیره ، جه بدو، ئیسماعیل کورده لیب عه کان، موته زیزه  ئه ره ڵ براده گه  له ی که یه و ئواره  ئه

ری  سنته " ، له ماوه  یادم نه  لهمکانیان  مخابن ناوه ، کهباس و دوو هاوڕی تریش  عه مه رزگار بۆره، حه
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  تازه.  وه رییم ناچته وه  یاده  شون پی له ی که و دیدارانه کک بوو له دانیشتین، یه" رۆشنبیریی نما
  منداهڵ  گه رهاد پیرباڵ له رمکردبوو، فه  گه وه کانه وه م گفتوگۆ و خواردن و خواردنه ده مان به که دانیشتنه

. ناسی کترمان ده رهاد پیرباڵ یه ڵ فه گه  له،مک بوو، دوور و نزیک ده. ردانی کردین ی رۆدین سه که له هژیک
کی ناسراو  ک مامۆستایه و وه ئه.  یه  زانکۆ هه  له وه  گوتنه م  بۆ کاری وانه وه ڕانه یلی گه یزانی مه رهاد ده فه
ی  یله و مه  هاندانی ئه ستی پخۆشبوون له ربینی هه دین، وای ده الحه  زانکۆی سه ب له ده شی ئه  به له

  . کرد دینه وم به ی ئه زکی هی دیانه کانییدا حه وی قسه  راڕه م له من، به
 و  وه نووسمه دا ده ی تاراوگه نیه ر هه سه کان له  نیگایه پیشون رچۆنک بت، من ئستا لره هه

کان  خالقییه  ئه هایه کی به ی مانایه وه ب مانه  مرۆ ده بۆیه.  ری خۆباراندا ئاوایه ده ر قه سه وش ژیان به له
ی   کشه  بم، که وه غتکردنه  جه ب به دا ده لره. گریی بوو گای کوردی جاران هه  کۆمه کات، که نه
  تدا له سه  ئاستی ده نیا له ر ته ههمۆ جڤاکی کوردستان،  ی ئه خالقییه  ئه هایه  به و رگی ئه دران و مه هه

  .   وه ته نیوه گای کوردی ته کانی کۆمه کو کۆی بونیات و پکھاته ، به ئارادا نییه
. کرد یان خۆشتر ده که  دیداره وه یانه که  دۆستانه  میواندارییه مال پیره به  و جه ئیسماعیل کورده

رچاوان ، ل   به واندز  دته نی ره وه وزایی و ده  سه نه ک دیمه مدا، وه که ی یه  دیمانه  له ئیسماعیل کورده
ک  هاوکاتیش وه. کا ی نو شاخ میوانداریت ده  رچکه وتن به رکه ری سه و هونه ره  به م گفتوگۆوه ده به

 . وه کاته  بوونی خۆی دنیات ده  ئاماده ی نووسین له  کرده  کردن، به بری قسه رک، له نووسه
  
دا، کۆڕک "الوژی نوێ ی رۆشنبیریی گه بنکه" رگای  لیب پشنیازییکرد له دا موته  هۆگره وارهو ئ له
الندنی  ناو مگه ن له سه دوای خودکی ره ڕان به گه" ژر ناوی   له منیش رازی بووم، که. م شی بکه پشکه
ی مارتین   روانگه م له وبده ش هه مه هب. م نجامبده ، ئه و کۆڕه ئه" ری نما نته ی سه باغچه " ، له"دا ئاپۆره
و  ک،، ئه یه ک روانگه ن و دواجاریش، وه سه ن و ناڕه سه مکی خودی ره ر چه  سه مه  تیشک بخه وه ره هایدگه
  .  و کۆڕه  ئاکامگیریی ئه م به ی کوردی، بکه حیزبیکراوه رخۆرکراو و به  به  خوده

ندی رۆشنبیریی  رانی ناوه ڵ براده گه  ژوورک له ستپبکات، له  ده که ی کۆڕه وه ر له دا به یه م ئواره  له
.  که  ژووره دا، دوو کچی خوندکاری زانکۆ هاتنه که ستپکردنی کۆڕه ڵ کاتی ده گه له. نمادا دانیشتبووین

   چاوهر و سمه  ئه کک رووخساره چه  له ب، به ده می کۆلیژی ئه  پۆلی دووه  خوندکار بوو له ککیان که یه
م  ویتریش وابزانم خوندکاری ئابووری بوو، به  بکات، ئه وقه بوو ته  نهشمارۆ دابوو، رازی کانی گه شه ره
زی گفتوگۆ و   حه  پ بوون له  خوندکاره و دوو کیژه ئه.  وه کرده ختده یی خۆی جه  ئاماده  و بزوانه ئاوه

کانی  تداره سه  ده مۆ رۆناکبیره  ئه ی که تی و رۆشنبیرییه یه مه کۆ و باره م ئه به.  تییانه ژیانکی کۆمه
  ، به  الوه وه و نه م ئه رده به وه و هاندانییان له ر بواری ئاسانکردنه  هه ، نه کوردستان دروستییان کردووه

ن تاڵ و دزو ی رۆشنبیرییشیان خو سته کو بچمی رۆناکبیر و جه ، به کان داخستووه  الوه تی کیژه تایبه
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کی حیزبی  ک چاکییه کان، وه تییه یه بی و کۆمه ده  ئه  رۆشنبیرییه  چاکییه روا چونکه هه.  کردووه
   له  رۆشنبیرییه و چاالکییه ی ئه وه ره رانی ده ر و نووسه شکی زۆری خونه  بۆ به چن، بۆیه  ده ڕوه به

مۆی  ری ئه ر و نووسه  خونه کی زۆر لهبینین توژ  ده وه هلر.  رۆشنبیریی نینمانای ، قالبدراوانه
  و باره گیربوونی له وستی گۆشه نی رۆشنبیریی، هه کی بالیه کۆیه بوونی سه ر نه به کوردستان، له
  . رگرتووه  وه  باوه رۆشنبیرییه
نه  بۆ من خه ی که وه  ئه لرانی ئه نیا نه ر بوو، ته مھی  که  بوونی کۆڕه  ئاماده بوو له  نه و دوو کیژه و
ر  سه یشتنک له کرد تگه زی ده  حه ب بوو، که ده ی ئه که  خوندکاره ی کیژه که  ساده کو پرسیاره مندا، به
   به بۆیه. ژی دا ده کی نائومدانه وایه ژ و هه  که چوو له م وده تی شیعر نووسین بزان، به چۆنیه
هات  نه داین  زه من شتکم به." کوو فر بمزانم  م شیعر بنووسم و نه که دهز  حه: " گوتی ربینکی ساده ده
مال  جه.  دی بنت ب به ده ی کۆلیژی ئه  خوندکاره و کیژه ی ئه زوو  بتوانت  ئاره سته م و ده هو د  له که
ک   حاڵ، وه مه هه به. ی کتب و شیعری بۆ پشنیاز کرد وه  هاتنی من، خوندنه وه  پیله ک به ، وه پیره

ناوبانگ و زار  بهر و شاعیری  دین، نووسه الحه بی زانکۆی سه ده کانی کۆلیژی ئه ی مامۆستایه بزانم زۆرینه
  . تاییدا وه ره دوای پرسیارکی سه ، به شه و به چی کیژکی خوندکاری ئه باغی کوردن، که ه قه

کانی  بوون، خوندکاره  ده  و ژیانی تازه هعریف کانی کوردی شونی مه ر زانکۆیه  گه ر بۆیه هه
 رۆژگاری   له ، که وه مه که  زانکۆی کوردی ده  بیر له ی که مه و ده له). شخ زانا( پیاوکوژی  بوون به ده نه

م  رهه م زیندووی کوردیان به رهه ری  به ندان نووسه کانی کوردستان، چه قایه وت و خانه رابردوودا، مزگه
   گوایه ، کهستان کوردکانی همۆ زانکۆی  ئه.ی کولتووری کوردینوحڕژی ر  بناغه وانه  ئه  کههنا،
 شونک بۆ بئومدکردن  ته ر بوونه ک هه چی، نه کانی رۆشنبیرین، که  نویه ی زانست و ئاسۆیه رچاوه سه
چی  کردنی ساخته رده روه  پهکی چاک بۆ یه رچاوه  سه ته  بوونه و زانکۆیانه کو ئه مکوتکردنی الوان، به و ده

  .و پیاوکوژان
  

ی ژیانی   دڕدۆنگه و دۆخه  له چونکه. خسا  ره کانی کاک رزگار بۆره  جوانه  کاره  به که کۆڕه
م  به. بوو ده ی نه و تامه مان ئه که  کۆڕه نگه  ره بووایه و نه ر ئه گه مۆی کوردستاندا، ئه رۆشنبیریی ئه

و  ره یان به که مۆی کورد، کۆڕه ی مرۆڤی ئه شنراوه  رووکه و خوده ک ئه کان، وه پرسیاری میوانه
،  ی راهاتووه وه ک ئه  گوگر، وه یشتم که  تگه وه م پرسیاره که  یه ر له هه. ش برد کی رووکه یه کشه
و  ئه. م رایی بکه هی بوونگ ر و روانگه ر، سارته ی هایدگه فه لسه موو فه  هه  له  من قسه  بوو که وه ڕی ئه چاوه
کی  یه  و ئاراسته ر چاوگرتنی روانگه به  ب له ، که یه  رۆناکبیره وته و ره می ئه رهه  به  راهاتنه شوه

و  نجامی ئه ره سه. کاتبسوفان  یله مک و ناوی فه ر، چهر هز سه  له ک، قسه کارییه دیاریکراو، یان پیاده
ومدا دوو  من هه. ک متودیکی بی، نه ه کی جه یه  دیارده هبت  رۆشنبیریی ده  له یشتنه  تگه جۆره
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و دوو   رگای ئه لهم و   بکه ر پناسه  هزری هایدگه له" ن سه ناڕه"و " ن سه ره"خودی :  واژه سته ده
  به. ی که  سیاسییه گای کورد و پرۆسه مۆی کۆمه ر ژیانی ئه  سه مه  تیشکک بخه وه  شه هواژان سته ده
تی سیاسی  سه جیھانیبوون و ده ی گولوبالیزم، به  پرۆسه م، که  نمایش بکه و ترسه ئه. کی تر هواتای

. شی برد  گشتیکردن و رووکه و به ره یان به ته و بابه ی ئه م گوگران ئاراسته به. تی یه که رچاوه کورد، سه
 من  تباریکردم، که  تۆمه وه  کوردی، بهمانی رله نجی په کی گه یه ک نموونه یرتر، گوگرک، وه ش سه وه له
  بارکدا من له. کانی کورد  سیاسییه وته ستکه  ده  کوردستان و بئاگام له  دوورم له  ساه25شبینم و  ره
می  رهه ش به مه ئه.  کانی کوردستانه موو رووداوه  هه  وردی ئاگام له ، به  و رۆژانه  بوومه رگه پشمهساڵ  8
  گای کوردی له  ژیانی کۆمه وه ته سه  رگای ده  حیزب له  که تییه یه سی و کۆمه سیا و دۆخه ئه

   له وه ک بۆ بیرکردنه یه مینه  جیاتی دروستکردنی زه تی حیزب، له سه ده. بات  ده ڕوه ندندا به مگه
  ڕککردن و به په هه  نی به  دیمه کان، له نووس سازه  چاره گا و پرسیاره کانی کۆمه  ئاۆزه کشه
بت  میم هه رخه مته  که نگه حاڵ، ره  مه هه به.  رگژکردووه گای کوردییان سه کان کۆمه هایه کردنی به پاره
   .  وه کرده  نه و باسه شکردنی ئه  رووکه  به ی گوگر له یله و مه  بیرم له تاوه ره  سه  له ی، که وه له

  
 بوونی  کی جیاواز له ربینی مانایه  ده  له ک نییه ووسین چاکییههای ن  کوردستاندا به مۆ له ئه
ر  نووسه. فرۆشرت کاندا ده سته  باده  بازاڕی گۆڤار و چاپخانه ک له ک کایه کو نووسین وه ردا، به نووسه
  اندنی ئاسۆیهفر دا، ئه و بازاڕه ر له رکی نووسه کبه. کا دا نمایشده و بازاڕه  هزی خۆی له ندکه کارمه
رکردنی  به سته کو ده گادا، به  ژیانی کۆمه  له کان نییه  باوه قکردنی روانینه کانی هزراندن و جله تازه
کانی حیزب  می یارییه رهه  به   له ککه ش یه یه و دیارده ئه.  کانه شه  رووکه وتنه رکه  ماددیی و سه وته ستکه ده

تیسمانی   دژی قه ک به ستکارییه رهه ک به  وه ، که  هناوه وه ورد وازی لهری ک دا نووسه لره. ت سه و ده
دا رۆی   ماددییه و بازاڕه وانکردنی ئه  پناوی فره ر له کو نووسه ی نووسین بناست، به  کرده،های ژیان به
ی فشارک  وه  بری ئه  ویژدان، له رپرسیارک له بهک  وهری کورد،  نووسه. گت ر ده رکوتکه تی سه سه ده

  مجۆره به.  ته سه و ده کانی ئه  ونه ک له یه  ونه بته کانی، ده  ترسناکه فتاره ت و ره سه ر ده سه بت له
. ڕۆک  و ب ناوه کی دووباره  کۆمیدیایه بته ی رۆشنبیریی ده ر و دیارده الی مرۆڤی کورد ونای نووسه

رامۆشکردن و  ی فه شه ڕه ر هه  به وته که کانی نووسین ده  جیاوازه  ئاسۆیه دۆخکی وادا، ش زیاتر، له وه له
،  وه  گشتگیرییه و دیارده ی ئه وه ره  ده وته رک که نگی نووسین و نووسه نگ و ره ر ده گه ئه. گیرکردن گۆشه
  . کرت درت و ریسوا ده مارۆ ده ڕاوزکردن گه  په  به وه ئه

   بۆ داکۆکیکردن له ی نییه وه عنه ر رۆی هزکی مه ک هه رکی نووسین، نه هدا ئ م دۆخه دواجاریش له
ستی  عریفی و هه کانی ئاگایی مه مھنانی بواره رهه  و جۆشدانی بهئتیکیکانی  هاداره  به نده هه ره

کانی  ترسیداره  مه نگه  و ئاسته ته سه و ده کانی ئه ته داله  ناعه فتاره  سانسۆرکردنی ره کو له جوانناسی، به
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نی   ئاستگه کردێ به  ده  که،ی روونییه  ده و باره ری کورد له  نووسه  بۆیه. چۆکی داوهداگای کوردیش کۆمه
ک خۆی  ک قوربانییه کا، وه  ده  قسه رک که ر نووسه ین؛ واتا هه ناوبژی بکه" تراوما "نست بریندار بوو هه

کردن  ک بۆ قسه یه سه ره  که بته  زمان ده مجۆره به. زانت  پاکتر ده هرانی تر خۆی ب  نووسه کا و له نمایشده
  .ک یه ربینی بیرۆکه ک ده  خودکی بریندار، نه له

نیا  کانی، ته ت و میکانیزمه سه نگی ده  ئاسته ، که وه ینه  بکه وه غت له ب جه  ده وه یه م روانگه له
  میشه کانییان هه ماسته  ده ره  نووسه هتد، که... کی و ی الوه ه  ههی و نده  بوونی گه  له نگک نییه ئاسته
 و  ته سه و ده  بونیاتی ئه  له نگکه کو ئاسته ، به وه نه که  و کورتده  ساده وه کانییان به ی حیزبه و کشانه ئه

و   و ئه کییه کی خهق ی ئه گای کوردی خۆی گیرۆده کۆمه. گرت ده  هه رچاوه گای کوردییدا سه کۆمه
 ویستی   به  کردبت که  ئاماده وه  خۆی بهنر هزک نی ک هه ، نه وه یشییهکان  رۆناکبیره  توژه  به هت سه ده

ی  کو پکھاته ، بهن هرایی رزگار بک یرانی خگه  قه گای کوردی له  کۆمه وه کی نوێ و زانستییه یه پرۆژه
پبدا و  ره  په رییه ڤه ی ده سته کی و وا به  خه و بونیاته دات ئه وده ه ه  هزکه ته سه و ده ئه

ر  ک هه ، نه ته سه و ده کانی ئه ق و ئاراسته ڕان و چاککردنی ئهۆ گ  له وه  بیر کردنه بۆیه.  وه قووتربکاته
  .   یشهی ئاسنی سارد وه کو کوتانه ، به ته سه و ده ڕۆکی ئه  ناوه  له یشتنه گه تنه

  
  گریساند،  واسم و خۆم تیادا داده ده م هه که  جی گلۆپه ستم ب کات له  ده له"     

  "ندیدی قۆلتر که " م له می خاچ و باوشکگرتووه رده م سه ستم با ئه ده       له
  کرد و  دا ده وه تکی تر هه سره  بۆ حه وه تکه سره  حه له

  "  کونیگونده"کانی  یهشبینی  ره تیشم به ژیان و سیاسه
    ...)سکاندیناڤیا (."کرد راسان ده یاندا هه  سازشکاره ویستییه و خۆشه له
  
ی  وه  دیمۆکراسیکردنی عراق و داڕشتنه ی به فسانه ناو ئه نووسی کورد له  چاره ی که وکاته له

واو  دا ته نووسه و چاره تی ئه ئاس کانی رۆشنبیریی کوردی له چی کایه ، که ی ئاخنراوه که  نویه ستووره ده
واز  ڕاندنی بانگه  راپه نیا رکک، ته ک ئه  کوردییه، وه و رۆشنبیرییه کانی ئه دا کایه م دۆخه له.  راوزکراوه په

بت،  ن نه گمه کی ده یه ری کورد، ژماره دا، نووسه رگژه  سه و دۆخه هاوکاتیش له.  ته سه کانی ده رمانه و فه
ی کورد، که  نووسسازه  چاره و دۆخه کی قووی  ئه یه وه شکردنی خوندنه  پشکه  له اوهست وه سته ده

ر  کی رزگارکه یه و ئاراسته ره تی کوردی به سه وی ده ر جه کی کاریگه یه ک چاکی و کرده بتوانت، وه 
 .رابکشت
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و  ر ئه سه  لهکانم چاوه هیکا  له.  وه هنالخو دا ده که کانی کتبخانه اوه ریزکر ناو کتبه کانم به نیگایه
یوانی،  دا ده که ر کتبخانه سه  به مبۆ بباکانهیی ئارتۆر ر کارانه رزه  رووخساری هه ی، که  درژه فه ره

زانی پویست  ر، وامده ی هینری میله"نی بکوژان مه بۆ و زهیمر"ی  وه  دوای خوندنه نده رچه هه. نمتبوو
رم بینی   ناوی ژان پۆل سارته م که ، به وه بخونمه"  ئامزه ته مه " و شاعیره ڕ ئه مه تر لهناکات چی وه به
بوونی  ستی نه  هه وه له کردنه  تۆه فراندن بۆ یدا، هزی ئه که  وتاره ر له سارته.  وه یخونمه متوانی نه نه

   له ، که وه  بکاته و ئازارانه  له ی توانی تۆه که زنه ه م  به داهنانه مبۆ ی ر و پی وایه ئه.  وه بینته ئازادی ده
غت  ر جه ودا سارته له. ، چژتبووی وه ستی دایکییه  ژر ده تیش له  تایبه ، به وه  ماه کاتی مندایدا له

ترین  با دا، توانی له بوونی ئازادییه ستی نه و هه  ژر فشاری ئه مبۆ لهی، که ر وه کاته  ده وه ر ئه سه له
 جیاتی خۆ  و له  ئه چونکه.  وه بکاته سته رجه کانی به وتکراوه  زه  ئازادییه،فراندندا ی ئه نموونه

  .نت یه گه  داهنان یاخیبوونی خۆی راده ، به ته رپرسیارییه و به دانی ئه وه سته ده به
   

  
  
ر دری  سه کانم له ود، نیگایه س له" رمالم سۆده"کی  ڕه ی گه که ناو کتبخانه  له ی که مه و ده ئه
تی  ر قه سه به" مبۆیری ئارتۆر ر سنته"و  ره بدو به لیب عه چوو، من و موته ر رۆده ی سارته که نووسینه

بورجی "ی  که ستورانه ی ناو ره که ریده ر فنکی موبه به  له  ئمه نده رچه هه. وتین که رده ولردا سه هه
 هشتا  کانی ئواره ل تیشکه وتبووین، وه دا دواکه که  شیعرییه تپکردنی کۆڕهس  کاتی ده ، له"ولر هه
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 رۆژک خانووکی قوڕی   که وه کرده ده  نه وه رگیز بیرم له هه.  وه  بریقانه ولردا ده تی هه ی قه نیه ر هه سه به
م ستایش  که ش یه ی ئمه و کۆڕه ئه. مبۆیی ئارتۆر ر وه  مایک بۆ یادکردنه بته ولر ده تی هه ر قه سه

  و کوڕه کانی ئه م وته ده به.  بکرت و شاعیره ی ئه ریانه  روحی کۆچه ش به دا، پشکه و ماه  له بوو، که
  وه که رژینه مدیو په  له که نه  مۆسیقاژه کانی  همنه کرد، ئاوازه شده ی پشکه که  کۆڕه ، که وه نسییه ره فه

  و کوڕه  ئارام، ئه کاکه.  وه کرده دا دانیشتبوون، خاوده که وشه ناو حه  له ی که انهو میوان رووخساری ئه
ی  نسییه ره  فه و کچ و کوڕه ک ئینگلیزی زانک هاوکاری ئه ، وه"مبۆیری ئارتۆر ر سنته "  له ی، که الوچاکه

ری  فه ک سه ش، وه که نه وای مۆسیقاژه ر ناساند و نه  خونه ی به ی ئمه که  کوردی کۆڕه کرد، به ده
  .  وه الوانده ی ده که کانی رامبۆ، ئواره شیعره
  ڕ شیعره مه یڤین له  په قدارتربوو له ی شیعر الیه وه مبۆدا، کتوپ خوندنهیی ر م یاده که و یه له
  :و کانی ئه سرکه

  
 ، وه نه آه ختده آانیش خۆیان جه یڤه په
  )ندرن هه (.بن تر دهوانتر، یان آا آانیش فره ناو آراوه به
 ) بدو لیب عه موته( ...کى باش ب یه وه ش بیابان ددانه ده
  

 .آان لك ناچن نگی بزوانه ك ده آان، وه شته
  )ندرن هه (مین ئاوزان بن؟  خه آان به چ جیاوازییه وده
 بین ودا ده  خه ک له رییه په
 رم رم نه نه

  دگیر تر وه زۆر له
 )لیب موته ( بگرێ وه  بوونه بارهى دوو رگه به

  و یه ربینی ونه  ده وه جیابوونه
  .یه مانی وشه نگ بوونمان نه بده
  )ندرن هه(. ن آانیشمان ب ونه وشه
   دگیر تر وه زۆر له
  )لیب موته (.رامۆشى بگرێ ى فه رگه به

  )ندرن هه (. بۆ هاتن  روانین بترازێ، چیترم نیه منیش له
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 و   نسییه ره  فه و کوڕ و کچه مان میوانی ئه وره  هوتل هه  له و ئمه مشه  ئه  پی گوتین کهکاک ئارام
مبۆمان یی ر که ، ماه وه ولره تی هه کانی قه ر پلیکانه سه  به وه م شۆڕبوونه ده به . ین لمانییه  ئه کوڕه
ئیبن "ی که ره یکه توشکابوو، په اندا ههک ده ی سه که  و دو ری ئواره ناو سبه ولر  له هه. جھشت به

ی  ی گولله وه دوای دۆزینه  وماوی دۆشداماو، به کی لقه ک تارماییه تیش، وه رگای قه ر ده به " وفی مسته
  . کرد ی ده ناو لووتیدا وبوو، وڕنه ڕی براکوژیدا له  شه  له ی که یه رگه و پشمه ئه

ی بۆ  که  شیعره نجامدانی کۆڕه  خوشحای ئه وه یه که نسییه ره ئاواز فه   ئینگلیزییه  به که کاتک کوڕه
 دوا  ر به  سارته مبۆ، کهیی ر و ونه ر ئه سه  کانی نیگای منی له ناسه بکیه  هه بیم ، کات به رده ده
  نه مه دوای شونپی ته کانم به ، نیگایه دا یه و ئواره ی ئه  تاراوگه  له .کرد لکشده خشاند، په ینه کانی ده دره

 . کردم شییانده ودا، دابه  و ئه  ئره ی  نوان ئواره کانی رامبۆدا، له  درژه کورت و کۆچه
  
  

11  
   بوو له وه  گوتنه وانهبۆ دا،  ردانه و سه کی من له ره یزانی ئامانجی سه ، ده م، ئیلیۆنۆره  هاوڕکه کچه
 بکات،  ردانه و سه کانی تری ئه شته رگوزه ی سه وه ی داوای گانه وه  لهر  به بۆیه. داکانی کوردستان زانکۆیه

و  ی ئه  روانگه و له ئه. کرد کانی کوردستانی ده کانی زانکۆیه شته گوزه زرۆی سه کانی تامه بیستنی ئاکامه
بوو  وه ڕی ئه هیبوو، چاو  ههداتی و ژیانی خوندنی زانکۆی من رگایه ر ژیانی پشمه سه  له ی که زانیاریانه

  .ن م بکه وه  هاتنه  پشوازیی له وه رۆشه  په رپرسانی زانکۆی کوردستان، به ت و به سه  ده که
ک   وه ر نییه یرکردنی نووسه کا، سه ک برۆدسکی باسیده ، وه میشه ، هه  تاراوگه نگی ژیان له ئاسته

کی وتی   خه ، که شه تیکی، یان ئیدیالیه رۆمان و ونایه کو ئه نشین، به سکی تری تاراوگه ر که هه
ی ئیلۆنورای هاوڕم،   روانگه له. ن که سکی تر، دروستیده رکه رک، یان هه ر مژووی نووسه سه  له تاراوگه

ش زانکۆی خوند بت، دوای  تی کردبت و لره رگایه  ساڵ زیاتر پشمه8ک من  ری وه سکی نووسه که
 رۆژگاری   من له کانی، که رنا زانکۆیه مۆ، هه ی ئه  کوردییه ته سه و ده ری، ئه ده ربه ه د  له موو ساه و هه ئه

   بوونک له وه لره.  رزگرتن پادداشتم بکات بت ئستا به باتی، ده  هاوخه  له کک بوومه شاخدا، یه
دوای . هاتوو کی کۆتایی نهت  حیکایه بته کانی ژیان ده ئیتر کاته. کا ستپده م ده ده نامۆبوون و عه

  و مژووه مانی ئه رزان بوون و نه کانی   هه شته رگوزه ر سه سه کان له  و بیانۆیه گه موو به ی هه وه هنانه
  رۆماننووسی  چیکی  ر بۆیه هه. یت دیناکه رامۆشکردن به تک بۆ فه رفه ی تۆ، ده ه"تانکراو " رابردووه
ر  گه ئه: ، گوتبووی کانی تاراوگه زموونه  ئه  دوای لوانژبوونی روحی له  لهنشین میالن کۆندرا، تاراوگه

دوای   به ردانه رگه دا کۆندرا سه" رامۆشی نین و فه پکه"ی  که  رۆمانه له. قت ته بت مرۆڤ ده رامۆشی نه فه
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  رگ ژنه دا، مه و رۆمانه شی کۆتایی ئه  به له. رامۆشکردنیان ی رابردوو و فه ریانه وه و یاده تن له هه
  . ن ده مارۆی ده کان گه وش منداه ن و له کی مندانشین راو ده یه تاکوو دوورگه) تامینا(،  که وانه پاه

ی دکتۆر  که رۆکه ی سه فتاری کۆمیدیانه ی زانکۆی سۆران و ره شته رگوزه ی سه وه  حاڵ، گانه مه هه به
کان و  ی برینه وه ر کوالنه به ش له و گرفته ئه. بوو  نه م، کارکی ساده که  هاوڕیه یی بۆ کچه ند دزه لوه ئه
ی   ئیدیاله و روانگه ر روخانی ئه به کو له بوو، به  نه  کۆمیدی و تراژیدیانه ن و رووداوه و دیمه  بۆ ئه وه ڕانه گه
داوازی ژیان و جیھانبینی  جو ک بت له  ئاسۆیه رزه و ته ی ئه وه  بیرکردنه  له نگه  ره و بوو، که ئه

و مکش   کاتک بوون به وه لره. ودا  ژیانی ئه ک بت له ش ئومداوارییه مه  ئه ک کورد، که کولتوورکی وه
و ناخ  ره  به وه م شۆڕبوونه ده  به   تاراوگه چاکانه وه درت، ئه مارۆ ده  گه حاگیره کی و مه  ناوه مکشه
کانی  ته  حیکایه بن به  ده وه کانی مانه ندیی و ئاسۆیه یوه رتاپای په اجاریش سهدو.  وه نته ته ژیانت ده
  .  تاراوگه
  
  کان ر پی ماوه به  له م روه  ده  منم به وه ی بشوندا، ئه لره"

   .جدم  شوونی خۆم 
  رم  گوزه کانی تۆدا ده  چاوه ر به فه ک سه وه
  ...)سکاندیناڤیا" (!ی نام ناده په
  
ی  شته رگوزه سه یی، نمایش له  بھووده ک له  جوانییه ی من، به ی نیگای تاراوگه وه  بۆ ئه مجۆره به

  مینه  خه رییه وه و یاده رامۆشکردنی ئه نین و فه  پکه ، شوازک له وه  بگته زانکۆ بۆ ئیلۆنۆره
  . ر به گرته ده

 خوندنی مژووی هزر و  ستم به ک بۆ خۆم ده یه ک پیشه تدا، وه ڕه  بنه  من له  که دایه وه  له کشه
توانم   ده وه و بواره  رگای خوندنی ئه  پم وابوو له ک کورد، که کو وه کرد، به  خوندن نه فه لسه فه

  م که که گایه ی کۆمه  پداویستی کۆی ئاینده ی  روانگه واتا من له. م م بکه که گایه تی زمان و کۆمه خزمه
د به کانم له واوی کاته  گرتبوو، ته وه یهفرچکم پندن به  سوندنه بۆ من ئه. ر برد سه  خوتاکه و خو   
و   ک بت له وامییه رده ش به و دیده  ئه نگه ره. خشم  کوردستانی ببه  بتوانم رۆژک به ک بوو که دیارییه
   بۆیه.  وه کرده ده سته رجه شۆڕشگی بهیی و  تی ئاستی نموونه رگایه ی  پشمه   ونه ی رابردووم، که ژیانه
و  ک ئه دا، وه ومده ولر هه  هه ر بردن له سه ک ژیان به یه فته  پاش هه ردانی کوردستانم کرد، له  سه که

.  زانکۆ م له  بکه وه  گوتنه ک داوای کاری وانه ک مامۆستایه  وتی سود فری ببووم، وه  له ی که شوازه
بینی، رنمایی  رچیم ده هه.  ییه می کوردستاندا بھووده  سیسته  له و شوازه یشتم ئه هم زوو تگ به
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ی  رچاوه ک دوا سه  وه هند لپرسراو و چه  ئه چونکه.  وره  الی لپرسراوکی گه  بچمه کردم، که یان ده وه ئه
  .  بوو ش بۆ من ئاسان نه وه  ئه. وه نه کالبکه دا یه و وته ردک له موو خواست و ده توانن هه بیار، ده
د خۆشناو، که هاوڕی  مه دکتۆر موحه. دین الحه رۆکی زانکۆی سه ڵ سه گه ک له نییه  دیده ، له به
و  ی ئه مینه  هاناهاتنک زه ک به  کاک عوسمان یاسین، خۆشی قانوونی خوند بوو، وه،لیب موته
ی   باشه و ئاکاره دا کاتک باسی ئه لره. ربی  زانکۆ ده م له وه  گوتنه یلی وانه ی خۆشکردبوو، مه نییه دیده
و   ئه که م بۆ گرنگ نییه،  وه  ئه دین، الحه رۆکی زانکۆی سه ک سه م،  وه که د خۆشناو ده مه  موحه دکتۆر
   له خۆی ژیانی خوندنی د خۆشناو، که مه حه کاک مو.  یان نا وتووه رکه کانی خۆیدا سه  کاروباره ند له چه

ر خواستی  رانبه دا، زۆر رزدار و ساکارانه به زه له  به و دیمانه ر بردبوو، له سه رۆژئاوا، ئینگلیستان، به
  ی کشه وه ک خۆی وتی، بۆ ئه م، وه به. ربی  خۆشحای خۆی ده ولر ی من بۆ زانکۆی هه وه هاتنه
 باری  ی به  کورتی ئاماژه ن، به که دیم نهی بئوم دین کتوپ تووشی کشه الحه کانی زانکۆی سه ئاۆزه

   له  پشنیازی کرد که بۆیه.  کرد فه لسه شی فه ی بواری به وه بوونی بواری کردنه نائاسای زانکۆ و نه
کانی  ڕاوه  گه ره نابه  په کانی زۆرتر له  و خوندکاره یه  تازه و کۆلیژه  ئه چونکه. م کۆلیژی سۆران کار بکه

  که ه  که وێ هنده کانی ئه د خۆشناو، کشه مه  واتای کاک موحه  به نگه  ره ، بۆیه ووهئران پکھات
 زانکۆی  ، که وه  کرده تیسماوانه  قه نگه و ئاسته ر ئه سه غتی له هاوکاتیش دکتۆر خۆشناو جه. بووبن نه
  . دینی سیخناخکردووه الحه سه

ت  نانه رپرس و ته کان، به  دائیره چیته  چوونک دهدوا  بۆ کارک یان به  کوردستاندا که مۆ له ئه
ر  ش زیاتر گه وه له. ن که ڵ ده گه ت له ه دارک، مامه ونک، یان کۆیله ک فیرعه ش، وه تگوزارکی ساده خزمه
ڕووی   رووبه ر زۆر ئاسانه  هه وه  بت، ئه وه ره رپرسیارکی سه  حیزبی بت، یان خزمی به رپرسه و به ئه

ب بم شوازی  وێ بینیم،  ده کانی ئه  دائیره  له ی که زموونه و ئه دا، دوای ئه لره.  وه ت بکاته وه نهشکاند
  . کان بوو  باشه  شوازه دین له الحه رۆکی زانکۆی سه سه

ری  کو نووسه ر مامۆستای لھاتوون، به ک هه  نه کان، که ڵ مامۆستایه گه ی خوندکار له  ئمه لره
  چی له که. نیشین کانی ناو زانکۆ داده نگه  باڕ و ئاهه  له وه شن، پکه فه لسه بواری هزر و فهدیاری 

ک و  ی مامۆستایه رزانه کی خرا و لووتبه یه وه مدانه ڕی وه رک چاوه ک سواکه وهتۆ ب  کوردستان ده
م  رهه  به  له وه بیرکردنه! ی کوردستان نیی و دیمۆکراتییه ده  مه گایه و کۆمه حا له په. ی رپرسیارک بکه به

بات، داڕمان و  ی ده ڕوه  به رارکییه  هه  له م و شوازه  سیسته و جۆره  ئه ی که گایه و کۆمه ی ئه و ئاینده
  . کات ڕێ ده یر چاوه یرانی سه قه

ج   جبهدین خرا الحه  زانکۆی سه م له که وی کاک عوسمان یاسین کاره  هه رچۆنک بت، به هه
  .ی کۆلیژی سۆران کرام واه بوو و حه
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یی،  ند دزه لوه ئه"  زراعه"ڵ دکتۆری  گه کردن له ری سۆران و قسه ڤه  رۆیشتنم بۆ ده ر له م به به
  کی له یه ن، کاک عوسمان یاسین نامه که ڵ نه گه فتارم له  ره زانانه ، نه ک باوه  کۆلیژی سۆران، وه  له تاکوو 

  .ر کردم به سته  بۆ ده،ولر  هه  له کانه  دیمۆکراتییه رپرسی رکخراوه  به ری، که برادهکاک شوانی 
12  

م  که  هاوڕیه ، کچه وه مۆی کوردستانه ی ژیانی رابردوو و وناندنی ژیانی ئه وه م چنینه ده به
   به ی، که ناره و هه ر ئه سه  نیگام له کشا و هاوکاتیش، که لیده  رووخساریدا په ک له نائومدیه
  یویست به ری گرتبوو، ده نگه کرد، له ده  یاد نه نگ و شوازی خۆی له یی ره ییش دانسقه وشکراوه
  .م رامۆشبکه  فه کراوانه  نه نده زه  مه نه و دیمه  ئه رانه کی دخۆشکه بیانۆیه

  کانی ژیانی کردۆته هموو رووداو  هه ، که وه بته دا کۆده وه مۆی کورد له نگی مرۆڤی ئه  ئاسته
ڕی خۆکوژی و ورانبوونی بونیاتی  ددام، شه می سه رده  سه نفالی تک باس له ئه ک حیکایه وه. ت حیکایه

وت باسی رۆژگاری   رکه  کوردستان کاتک به  له یرتر که ش سه وه له. کردرت گا ده خالقی کومه ئه
تم  ی خه که ته حیکایه" کوژرای  نه زیاد بت که  خوای به له"ی   وته  گۆڕێ، گوگر به هاته تی ده رگایه پشمه
   بۆته هیدانه تی و شه رگایه مۆ  پشمه  ئه ، که دایه وه  له مه و وه یی ئه ه جاڕیی و بووده گاته. کرد ده
  تی بۆته هرگای ش زیاتر پشمه وه له.  و حیزبانه نگیرانی ئه شکی زۆری الیه خۆری به ک بۆ مشه یه رچاوه سه

   ئاستی پاره  و له وه ته اوهدریی شۆر خالقی شۆڕشگیی و ونای نموونه های ئه  به ناشیرینترین بازاڕ و له
کان  خۆره  مشه تک که  حیکایه بته ک خۆی ده تی وه رگایه  پشمه وه لره.   سووک و ریسوا کراوهڵو پوو
 و  واده ک شتکی ماتماتیکی، بۆ خانه کانیش، وه هیده شه. ی که کانی دوا حیکاته نی ئاکامه  خاوه بنه ده

ساتیش  کاره.  وه نه کانی خۆیانی پ پبکه  تاکوو بۆشاییه ی خیتابکی دووباره رچاوه  سه بنه کان ده حیزبه
ی   پاره هیدانه و شه" درین و کۆن"ی  رگه ناوی پشمه کان به خۆره ی جاش و مشه  هنده ، که دایه وه له

کو  شکراون، به  ببه مافی پاره ر  له ک هه ڕاستی، نه ی به رگه ی پشمه نده وه گرن، نیو ئه رده پوه
 دوا  ی ئستا و به جاڕییانه  حیکاتکی گاته بته  ده رگه  رابردووی پشمه وه لره. کرت بیزیشیان پده

  .ی پدتنینیكی تاڵ، کۆتای ڵ پکه گه ، له"کوژرای ر باشبوو نه هه"ی  قسه
  
  ی دیلکرا بوون، گایانه و باره کان، ئه گایه ر دیواری باره سه کان له مه دروشه"

  وت و   رککه هیده  شه  شانازیان به مژانه گه
  .نا ده ، دانیان نهیانزانی دیلن کرد، ده کان ده مریشک و پو و ناسنامه

  .مژوو:نا کان ده  دیله ناویان له
  ریووم،  ک ته یهی مژوو مه  ئاوه من له

  )ی روح  ئه نیاییدا راکه ناو ته هب" (.خش به تی ده  دیلیه بوونم به
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 بازاڕ  و به نگی ئه  و مژووی شۆڕشی کورد بۆ ئاسته رگه ی پشمه تاندنه م حیکایه ی ئه رچاوه سه
 ئاستی ئابووریدا  همۆ ل  ئه ی که جیھانیبوونه  به ته و سیاسه ئه.  وه ڕته گه مۆی جیھان ده ی ئه بوونه
.  جھشتووه گای کوردی به ر ئاگایی کۆمه سه باری له کی ناله یه وه نگدانه ، ره مارۆداوه گای کوردی گه کۆمه
.  وه تییه وایه ته تی بونیاتنانی نه  پش گرنگی سیاسه وتۆته  کوردستاندا گرنگی ئابووری که مۆ له  ئه بۆیه
تدا مژووی بزاڤی کورد و  سه  ئاستی ده  له بۆیه.  وه وتی ئابوورییه ستکه ده   به رقاه رتاپای کورد سه سه

ک  های هماییشدا وه  ئاستی به وه و له کرته  ده سته رجه  به وه ت ئابوورییه  خزمه  له رگه ونای پشمه
  ، که یه  جیھانییه ته هو سیاس یرانی ئه ی قه وه نگدانه ش ره مه ئه. کرت کی ونا ده ر زاره تکی سه حیکایه
ش  یرانه و قه ئه.  یران کردووه رایی تووشی قه وشتگه داری ره رمایه ستی بازاڕی سه تی باده سیاسه
ی  وه ته ی بونیاتنانی نه  پرۆژه وه لره.  مارۆداوه ی گه که  سیاسییه ته سه گای کورد و ده وخۆ کۆمه راسته

 بازاڕاندنی مژوو و  وه  بری ئه کردرت و له رامۆشده  فه وه کوردستانهتی  یه  ئاستی سیاسی کۆمه کورد له
گای  ی کۆمه رمبوونه رگه وشت و سه ی ره  بوونه نگژه  ته و به م ئه ده به. بن ڕمن ده  هه کانی کورد به همایه

گا،   بۆ کۆمه ۆیهرب هه. کرت راوز ده نووسی سیاسی کورد په ، چاره وه وتی ئابوورییه ستکه  ده کوردی به
   له ی که ستووره و ده ک خودی ئه  وه،"رکوک ونی که خه" و تی کورد ردوو حوکمه ی هه وه کگرتنه یه

  ری حیزبی کوردی حیزبی شیعی و سونییدا به  نوان نونه  له  کهدا،کان که  دوا یه ک له  یه گۆڕانکارییه
دواجاریش .  ری لھاتووه تکی بکۆتایی و بزارکه یکایهک ح چت، وه  ده ڕوه  به مریکاوه رشتی ئه رپه سه
ر   ئارادان، هه  له وه کانه  حیزبی و رۆشنبیرییه یاندنه  ئاستی مدیا و راگه  له ی که  سیاسییانه و ئاخاوتنه ئه
مان میش خۆ کانین و، هه ته م گوگری حیکایه مۆ هه  ئه ئمه. چن  ده تکی دووباره  حیکایه موویان له هه

بوونمان،  ی جیھاندا، بوونمان، نه رایی و بازاڕاندنه وشتگه  ره رزۆک بوونه و له ناو ئه له. حیکاتخوانین
  . کۆتایی دت... ت حیکایه... ت حیکایه... ت  حیکایه رگمان، به مان، ژیان و مه رابردوومان، ئاینده

  
ی   جومگه وه  هوتافه  و به هو  آال رنییه رمکانی به وکور هه  شۆڕشگکی شه وه ها ئه"

  ...)کی تر یه سکاندیناڤیا دوورگه('با  تان ده خاکک به
  

13  
 رکی  ی من به که ره فه  سه ک له ینی خۆیدا تابلۆیه  زه وت له ی بیه وه ک ئه م، وه که  هاوڕیه   کیژه
.  وه هنامه یاد ده ی به که ره فه کاری سه پچاند و ورده کانی منی ده ی نیگایه  هیکا شریته بکشت، له

مان  که ییه  تاراوگه  ک بۆ ژیانه رامۆشییه ی فه وه  یاد و، بۆ ئه بنه کمان ده موو رابردووییه  هه واته که
  .   وه یانگرینه تک ده ک حیکایه ین، وه ر بکه به سته ده
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نگی  م باری بده ده به. وتم ڕکه ، یان کۆلیژی سۆران، به و شاری دیانه ره کی زوو به یه سپده

کییان  یه لیفان قسه ی خه  شارۆچکه یشتنیه  گهتا هه  ، که وه ره فه  هاوسهی رپۆشه  سه و ژنه  و ئه که شوفره
  یادک له  به یه و ناوچه نک له ر شاخ و دیمه هه. ڕین تی تپه تی و خۆشناوه ڕانه ری به ڤه ناو ده بوو، به نه

  و یاده دوا چوونی شون پی ئه ڵ به گه له.  وه نیه ته  گیانی منیان دهتی رگایه رۆژگاری پشمه
  که وتی خرای ماشنه ڵ ره گه له. کرد ری ده فه کان سه  شاخه ن و لووتکه وه و ده ره  نیگام به وه گھاژۆیانه ره

و  ونای ئه. چوون ۆدهری مندا ر وه  یادهیراب  سه ک له شتییه ک که  وه انهر ڤه و ده کانی ئه سیمای دھاته
پۆی  شه. کردین رمی مواندارییان ده  گه کانمان به  دووره هز فره  دوای مه  که وه هاته  یاد ده م به مانه

ناو  فینیش له چیای سه. کرد و ده ڵ خۆیاندا تکه گه یان له و یادانه یاندنکی ئه کان خه وه بیرکردنه
کان، له  رهاته ک سه ماو منیش وه کی ئاۆزدا راده نگییه  بده یدا لهمشی نگاوکی خۆه ری چشته سبه

 تابلۆی  کانی له نه موو دیمه  هه که خرایی ماشنه. بووم دا وده  تاراوگهیکانی نیگا  تووناوتوونه وه راڕه 
  .کرد  نمایشدهدانگ حیکاتکی بده

دا  ڕۆیه و نیوه م جار له که ڕوات، بۆ یه ده" یساندۆی بال"و  ره  به ی که و دووڕیانه یشتن به ڵ گه گه له
شونپی . م بوو راونرا وه عسییه ن رژمی به الیه  ساڵ، له25  ر له  به1981 سای  ، که وه  بوومه ئاماده
 هۆی زانکۆدا  س له  که500  ر زیاتر له رانبه  به م جار له که  بۆ یه،1980 سای له  ی، که و شیعره ئه

  :ی  ی کۆپله وه ڵ خوندنه گه له.  هو مه خوند
  
ک  ی هیچ دارخورمایه  ژر سایه وێ له دا مابت، نامه  شاخانه م ک له ڕوویه تا داربه" 
  ..." وه سمه بحه

  
وانی پارزگاری  ، پاسه وه  خواره هاتمه  ده که ر شانۆیه سه کاتک له. بوون دهتر رم کان گه په چه 
  ک له  و شۆڕشگییه وه نگاربوونه ره  به ، روحک له وه بوونه ولر لم مۆڕ ده همنی ه ولر و مودیری ئه هه
ر  ی سه م پیاسه ده ، به و شیعره ی ئه وه ک دوای خوندنه یه فته دوای حه.  خشیم به ستبوون، بایان پده مه
ئای . مارۆدا کانی منیان گه فیوه ولر، بای هه کانی هه منه ، ئوتۆمبیلکی ئه وه ترییه ست مه قامی شه شه
  ! زن بوو  شیعر پیرۆز و مه  کهدا و رۆژگاره  له که

مینی  ده مه م حه ل رۆسته گه  له  که ڕۆیه و نیوه ک ئه روه  پۆشدا، هه کی تاراوگه ڕۆیه  نیوه  ئستاش له
جھشت  ارمان بهک  بۆ دواجار ماڵ و ش رکشییه  سه تییم، به باتی ناوشار و هاوڕی رۆژانی الویه هاوخه

 شاخ رژمی  چم له ک، ده ک گیڤارایه  پم وابوو، وه وه که موو بوایه  هه وکات به ئه.  رگه  پشمه و بووینه
کان   ئیدیالییه ی ئستا، بیرۆکه وانه  پچه دا، به و رۆژگاره له. م که ڕوخنم و جیھان رزگار ده ددام ده سه
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ولر  و   هه کان هزی رۆشنبیریی سیاسیانه فتایه  کۆتایی حه له. ری ناخی مرۆڤی کورد بوون بزونه
کی  ره ری سه ندان هزی بزونه وکات توژی خوندکار و کارمه ئه.  نیبۆوه کانی تری کوردستانی ته شاره
  و له قداری تکه ونه  دروشمی ره  هۆی کۆمه ، به"ران نجده ی ره ه کۆمه. " بوون  رۆشنبیرییه و باره ئه

و  کانی ئه یله  توانیبووی مه رایانه کی بوونگه پۆ، ترۆتسکی، ماویستی و رۆشنبیرییه کی چه تییه کوردایه
ال  تی مه رکردایه  سه کداری به سی شۆڕشی چه ره هاوکاتیش هه. گای کوردی بدونت ی کۆمه  نویه توژه
  و توژه یی ئه  سیاسی و رۆی ئاماده و ربازه دانی ئه رهه ک بوو بۆ سه یه فا بارزانی، وانه موسته

و  ستۆی ئه  ئه خرایه  ده زموونه و ئه سی ئه ره کانی هه وکات هۆکاره ئه. ی کوردی خوندکار و رۆناکبیره
ولر  یالی هه چکۆ و له گازینۆی باکوور، مه. کرد ی ده و شۆڕشه ر و رنونی ئه  ربه ی که راییه  خگه قه ئه
چکۆ  ی مه ر چایخانه ی سه که  هۆتله وکات له ی رۆناکبیران بوون، منیش ئه  چاکه هو توژ کۆی ئه مه
  . هوتل خانزاد بوو" وابزانم ناوی  ژیام، که ده

رزانی روویان  ر هه به  یان له  بوو که س  و بگانانه   بکه که و خه ی ئه  رۆژ  النه  به و هوتله ئه
رخۆش و   مای سه بووه وانیش ده  گرتبوو، شه ن خوویان پوهک ماکی خۆیا تکردبوو یانیش وه

نمان  کا  کاته وه هو  ئهکانی هزم بهم   ده  به  وانه  شتکی ناسراو بوو، شه  که چوورچه. ولر کانی هه شته
کان، یان  هولریی  هه  ژنه   شتچوورچه   کرد، که یان ده وه س باسی ئه زۆر که. برد ر ده سه به
کانی ناو  رگای ماه  پش ده  به کرد که ک خۆی باسی ده وه. کا  تر گان دهکانی ناو باژ ده مه هو ده
  بووایه  ماڵ نه سیان له که  ڕۆدا که  کاتی نیوه لهکانیش  ، ژنه وه سووڕته کانی ناوشار ده که ڕه ت و گه قه
  تی الوییمان بوو له ڕه  هه  تازه ی الو که کات ئمهو ئه. کرد ڵ ده گه  و سکسیان له وه ره ژوو برده ویان ده ئه
کابرای .  خوارێ هاته ڵ ده زار و ناو گه  شت، ئاومان به ی چوورچه و چیۆکانه یاندنی ئه خه

تی  کی الی خۆشناوه ک خه ه چه  ره م وابزانم به ، به ماوه  یاد نه  ناویم له ، که که ئیستیعالماتی هوتله
ت ده  چوورچه  که وانه  شه بۆیه. کسوال بووبوو، هۆمۆسکی تری دۆزیباوه ر که گه ، ئه وه هاته  شبۆ  س 
یان  ر تووڕه گه  ئه چوورچه.  کردوه ده  نه  چوورچه ی له که رگای هوتله  ده وه کانی، ئه زه ی حه وه دامرکاندنه

  میشه ریشی هه بوو، سه ی باشی هه که ییهندروست  و ته شکی تۆکمه له. سکی ئاسایی بوو ، که کردبووایه نه
رگای  ر ده به وت، له وێ بخه هشت له یده  نه که ن هوتله  کابرای خاوه ی که وانه و شه م ئه به. کرد سفر ده
ان ش هاوارکردن و پا  به یکرد به ده" چکۆ ی مه چایخانه"نیشت   ته وتبووه ی که که رگایه  ده  ، که که هوتله

  هکانی تیک کرد و جله  ده که ڵ دیواره گه  قۆچانی له ڕه رانکی عالۆری، شه ک به ، وه وه و هزکییهمو هه به
  .هنا هات وازیده ری خونی لده سه  کهی  وکاته ئه. کرد  ده هتیک

ری فلم  وه ر یاده گه  ئه ژیا، که  ده دا هو هوتل  ساڵ بوو له23ولر بوو،  کی هه  خه  پیاوک، که
وتکی  شکه  ئه بوو، به ترک ده  مه ر ده  هه   ژیا که  ژوورک ده له. حمان بوو بدوله کات ناوی کاک عه لنه

" مسی شه"سمگری   کاری ره و پیاوه ئه. چوو ردمی میزوپۆتامیا ده کی سه ی خانوویه  پاشماوه کۆن، یان له
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رز  حمان پیاوکی با به بدوله کاک عه. گرت  دهسمییان  ره و کامیرایه  زۆری به ک به وکات خه ئه. کرد ده
عات   دوو سه رۆژانه. واوو و هاوکاتیش وریا بوون  خه میشه کانی هه چاوه.  بوو  رووتاوه ریشی نیوه و سه

ر  رانبه  به وتبووه ی منیش که که ژووره. ی که  ژووره وه هاته  ده وه قکه  ئاره  بوتله خۆی به کرد و به کاری ده
  ستی به  ده م که به.  وه کرایه کردنی ده  مجگزی قسه وه م خواردنه ده نیا به  ته و پیاوه ئه. و ی ئه که ورهژو

 کاتی  له. نتازی ئامز بوون رنجکش و فه کانیشی سه باسه.  وه گته تگوت داستان ده کرد ده  ده ئاخاوتن
ک  روه نگی، هه  بده ستا بۆ کار، به ده  هه یانیان که چی به سکی همن و هاڕمۆنی بوو، که  که وه خواردنه

.  دیووه یرم نه  و سه لیقه  سه قخۆری وا به  ژیانمدا من ئاره تائستاش له. ڕی په کمدا تده  ته مناست، به نه
ککی تی پ  داوه و، که ی ئه وه ر سروتی جوانی خواردنه به ی کردم، له که  میوانداری ژووره ی که و ئواره ئه
نگوین  تگوت هه رده ئاخر هه.  وه تیبکه متوانی ره ، نه وه مجاریشم بوو بخۆمه که  یه قی کردم، که ئاره
  وتم، که  خه که ر  بانی هوتله سه دا له هاره و به ستبوو، له رم مه  سه ی که وه دوای ئه.  وه خواته ده
نگک  ده. فم ده و ئاسمان هه ره ستم کرد به لکنا و ههکانم  چاوه.  که ر هوتله ی به که قامه  شه یوانییه ده
  . بوو" موحسین سیاسی " وه  چاوم کرده ، که وه  بداریکردمه  قووه وه و خه له

رانی  نجده ی ره ه کۆمه"نگری   الیه  بوومه  رایه گه  ئیراده نگ و پ له  بده و کوڕه هۆی جوامری ئه  به
ی کوشتنی  م پرۆژه ده ،  به"ناسر کرکار"ی  که  ئازایه ڵ هاوڕیه گه سیاسی لهی، موحسین  به". کوردستان

وێ ئاشکرا بوون و   چۆن له مزانی، که م ئستاش نه ی پارزگا، به  ناو دائیره ولر چوونه پارزگاری هه
دا  یه و ئواره له. بووین" لیالی" گازینۆی   له وه ڵ موحسین پکه گه ی رۆژی پشوو له ئواره. ستگیرکران ده

   بیارماندا که وه ر ئه سه له.  رژم ر به ند و سه مه وه ی رفاندنی کیژی پیاوکی ده خشه ر نه سه وتین له رکه
. بوو ژیام و شونکی تری باشترمان نه نیا ده  ته  من به چونکه.  وه ی مندا بمنته که  ژووره  له و کیژه ئه
    . وه وته  رژم دوور بکه  له ر باوکی بوو، که  سه ، فشار خستنه و کیژه  رفاندنی ئه ست له به مه

  و شۆڕشگه ری ئه ده  باسی قه وه بینییه سکم نه چی من که ندان سۆراغکردن، که دوای چه
نگی  ی بده سیما وه و یاده م ئه ده ئستا به"!  تانکراوه " ییه ره وه و یاده ئای له.  وه م بۆ بگته ییه نموونه
  ک پ له  و نیگایه کی تۆکمه  بایه  به موحسین رۆژانه.  وه ننه ته کانی موحسین بینایم ده  ماناداره نده و خه
دوا . کرد ده ڕم نه  چاوه بووم که  شونک تووشی ده زۆرجار کتوپ له.  وه پشکنییه ولری ده ، هه وه قینه ته

برد، قووترین  رمان ده سه ڵ موحسین سیاسی به گه و و رۆژ له ه ش ولر، که  هه کانی ژیانم له رۆژه
ش هۆگری  میشه ی زۆر بوو و هه مدوویی موحسین ، مانای کرده که. ری مندا وه  یاده  له شونپیه

و  ری ئه وه  یاده م له رۆسته.  بوو مین ئاماده ده مه م حه دا زۆر جاران رۆسته و دیدارانه له. خشی به ده
  م له وکات رۆسته ئه. بات و هاوڕێ بووین کاتدا هاوپۆل و هاوخه  یه  له ئمه. ژی  ده میشه دا هه مکاته ده

 بوون،  و دوو هاوڕیه باح شوکرییش، ئه وز و سه ڕز حه به. ئاستی رۆشنبیرییدا، دسۆزترین هاوڕم بوو
   له کانی تاراوگه  نیگایه نگه  حاڵ، ره مه هه به. دا سۆراغییان نازانم م رۆژگاره می ئه مدیو ته  ئستا له که
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   شونکاته  رۆشنن به ی، که ریانه وه و یاده  شونپی ئه لک له نگه کانیدا دیمه ی ئاراسته وه چوونه تھه
  .  وه ، بھۆنته"موحسین سیاسی"تی  کانی دۆستایه دگیره
  
   دا داچۆڕاوه وییه م زه ر ئه سه  و به ره ی سبه رت داوه سه"

   زاندا ب؟  درزی له بش کامه
  ی رابردوودا   ورانه زانی له واده
  کی ونبوو، ک، بۆ رگایه تایه ره سه

  کی کۆن، یه سته رووخسارک، بۆ جه
   و  وه قته ته دا ده م قاتییه رووبارک، له

  ) گومان ، هنجه...کانی چیا و  دوا نوژه (!با رت ده سه
  

  دا، له  و ئستایه  رابردووه و یاده نوان نیگای ئه ک  له نییه ، دیده وه انهو دووڕی م بکردنی ئه ده  به
  ناسه  هه تاو به  ئستا هه ی که ڕۆیه م نیوه ک ئه ، وه ڕۆییه و نیوه ئه. نووسسازدا نوان دوو یادی چاره

الیسان و مریشک و کی دۆی ب ڵ خه گه دات، له مارۆده ریم گه وه کانی یاده ره  سبه وه کانییه رمه گه
 شار و  مائاواییمان له" بالیسان"و گوندی  ره  به وه کی سپییه ی تویۆتایه وه  پشته کانییان له له لوپه که

  . نگی کرد ژیانی بده
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  م شپرزه که  هاوڕییه ی من و کچه م پیاسه ده  گفتوگۆی به مکی تر بارانکی هاوینانه  که  لره نگه ره
تهبکا و شونیش بچی شووه تا له وه ئه.   وه نپوان دوو نکردوودا، دوای دووڕیانی   نزلڕی ئام

  کدا که ڕۆیه  نیوه رێ، له ئه. بن کتر ده  یه دا یاندنکی بھووده  خه ش له ری دوو نیگای تاراوگه فه سه
دا   قوتابخانه ددام هاتبوون له  سهکانی  و سیخووڕهمن  ئه  منکی الو، که ی، واره ه غ ک بوو له تایه ره سه
ڕین  تی و تپه رگایه بژاردنی ژیانی پشمه بۆ من هه. هت جده ولر به ن، بۆ دواجار هه ستگیری بکه ده
و   ئه  رۆیشت که نه و دیمه یام تا ئه خه. هادارترین کردار بوو سترین و به رمه کانی رژم،  سه ره یته ناو سه به

  نه و دیمه ر ئه سه نیگام له.  بووم شکه  شاگه رگه نی پشمه  دیمه  گوندی بالیسان و به هیشتین  گه رۆژه
حمان  ره بده ی عه"ڕاست رۆژهاتی ناوه"فادا باسی رۆمانی  وشروان موسته ڵ نه گه  له ری گرت، که نگه له

 فا، واتا وشروان موسته تی نهوکا  نوان ونای ئستاو ئه ک له ندییه یوه مویست په ده. کرد مونیفمان ده
، رۆژگاری  وه ه1988ریی سای  وه کانی یاده م الفاوی نیگایه  ده به.  وه ،  بدۆزمه1981 و 2005

  ددام بوو، که کانی سه نفاله ندی ئه  چه  ژماره ه"نفال ئه"و   ئستا نازانم ئه ولر، که ی هه ی ناوچه"نفال ئه"
 ژر تۆپ  کدا له ر چیای کۆڕه رانبه  به ورێ، له ر چیای هه سه  له وه سووکانه  که و چه  به رگه ی پشمه ئمه
ونای گوندی . کرد ڕمان ده  شه وه کانه رباز فۆکه م هرشی تانک، سه ده ک، به کانی کۆڕه بارانه

ر  سه ه ب وه رییه وه ی یاده ناسه م هه ده کانی گونارک به ریوه وه  هه لکه ک په ش، وه" وته شکه ئه"
، "تی دۆی خۆشناوه"کانی  ره ڕی به وای شه  هه وه یه"هۆکی تۆکی" جیھازی  له. گرن کاندا باده شونپیه

کانی رژم  ربازه وک سه شه. زانی یمان ده"دۆی سماقولی"و " گا جوانه"ی  ر لووتکه ، سه "وان ره دۆی گه"
و " کل کل"ی  که  عاسیه  تۆپبارانکردنی لووتکه عات له  دوای بیستوچوار سه  وه که ر چیای کۆڕه سه له
  ، له" زیاد مه حه"،  که رتیپه  بوو، سه وه ره سه کتی نیشتمانی به کانی یه رگه  پشمه دا، که"گا جوانه"

 نیگام  ئستا که..."   رزگارمان بووه ست پشکه  ده  و له زحمان باشه وه"یگوت  ده" هۆکی تۆکی"جیھازی 
،  وه رتیپه و سه ی ئه که ی شۆخییه وه م بیرهاتنه ده ، به وه نووشتته دا ده"ورێ هه"وخساری چیای ر رو سه له
  .نن گمه  ده و شۆخییانه کاندا ئه خته  سه  کاته له. رزن له کانم ده مگین لوه کی خه یه نده خه

کانی شونپی  ک، گوناره یه ک ئاونه ، وه" النه کانی ته"ی  که ی کانییه که  سارده ش ئاوه وانه شه
  . کرد وردا، نماییشده دپای چیای هه  قه تی، له رگایه ریی پشمه وه یاده

ڤرکی  شی که  باوه وکات له  ئه  کردم، که  چژک زاری پ شیله  به  خۆشه بایه و موره  تامی ئه
  ک له ودا نیگایه له. مانخوارد  ده رۆیانهز  تامه وه کانه  ژر تۆپارانه  له ، رۆژانه"ورێ هه"ر چیای  ی سه وره گه

ییدا   بوونکی تاراوگه ک له مھنا و ئستاش نیگایه رهه کانی شونی به  شون پیه بوونکی شۆڕشگانه
م  ده  عه ک له ناو بووییه  و به وه چنته ری شون ده وه کانی یاده کانی شون پیه نه  دیمه تیرژک له

  .رێبو  راده ونه
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  ؟ بۆوه ژیوان نه قینپۆش په تی یه قیقه کان، حه مباره  غه ره مبه ی پغه  راسپارده چما به"
!" کرد؟ و کوێ رایده ره ی به که تییه دیه به ناو ئه  به وه ستییه  چرای ده خوا به

  ) مه که ی ژووره ڕۆژه به  ئامزی گوه ، مانگ له...سکاندیناڤیا(
  
ی شون پی  رایه. لیفان ی خه  ناو شارۆچکه چته  ده و رگایه گوتی ئه  که  هیکا شۆفره   له

لیفان  ی خه و شارۆچکه ره کی قوڕس به شتییه ک که شم وه سته  گیانم ئابوون و جه کان له یاندنه خه
  مال پیره  جهییم بت  تاراوگه و یاده دانی ئه کردم و ئاوه ڕی ده  چاوه و شاره  له ی که وه ئه.  بۆوه غلۆرده

  . بوو و شاره مای له بوو، که 
یمانی  یوانی و ته رت ده ری من په وه ک یاده ر چیا، وه ک و سه  ئامزی چیای کۆڕه لیفان له خه
  و بازاڕ به ره کاتک به. چوو کان رۆده وار و شاخه وی لهنا ناو هه ش هدی هدی به که نگاوه چشته
م جار و دواجار  که   بۆ یه ی که ڕۆیه و نیوه نی ئه کرد، دیمه  رمده وه کانه  ماهی نو که  خۆوییه قامه شه
 .    ئا کانم ده  نیگایه گرت، له هرمھ تی سه رگایه  بۆ پشمه وه یه و شارۆچکه له
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نی  ، دیمه وه ی نزیک ماه که ی ناو دارستانه م پیاسه ده  سود به  له  ئستا نیگای تاراوگه هاوکات که
ی  ی ئستا و رایه که کانی ناو دارستانه که کا، رچه م نمایش ده که  هاوڕیه ر بۆ کیژه فه کانی سه شون پیه

  که وش ماشنه له. ن که مان ده ته ه  و هه وه بنه  ده  ئاونه کتردا به ناو یه ئاۆزکن، یان له رییم لکده وه یاده
، کۆلیژی سۆران  ی دیانه و شارۆچکه ره کانی به کاندا رگا پچاو پچه  قووه هناو دۆ  هانک به  هانکه به

ترین هزی  وره ، گه ره ڤه و ده ر ئه سه ددامدا بۆ زابوون به  رۆژگاری سه  له کیش، که چیای کۆڕه. کرد ریده
رچاومان   به کی له ی کۆڕه وتکهکان و لو  ناو قووڕگی دۆه وته که  ده که  ماشنه که.  بوو وه ره سه ربازی به سه

  وه مینه دان جار بسه  سه ، که بۆوه ریدا رۆشنده وه  یاده تیم له رگایه نی رۆژگاری پشمه کرد، دیمه بزر ده
. کرد  هات و چۆمان ده رزه  به و شاخه ر ئه کانی سه رباز و دووربینه می سه رده  به  به رگه ی پشمه ئمه
   به کرد، که  ده  و قووه  چوار گۆشه و دۆه ی بۆ ئه  ئاماژه وه یه که هاژوانی ماشنهم  ده  به مال پیره جه
وری   هه له ک په ه و واندوز، که کانی شاری ره  و ماه و دۆه نی عاسی ئه دیمه. بردرت ند ناوده ره خه

ر   سه کانی منییان له ز رکردووه له  به ، نیگایه وه رش ببوونه  په وه کانه ری گرده وبه  ئهر  بهن را کشومات به
  و شاره م جار بوو ئه که یه. یانگرت ر شونکاتی ئستادا سره سه لكش کردم و له شونکاتی رابردوو په

 ئامز  واندوزی له  ره ندرن، که ر چیای هه سه ک له یه رگه ک پشمه  وه1988 سای   له نده رچه ببینم، هه
 نوان دوو   به وه ندرنه ر چیای هه سه  له کدا که یه  ئواره له.  وه ڕ ببوومه خترین شه ڕووی سه ، رووبه کردووه
  و تۆپه له" رک ده قه" دوو رۆژبوو کیمیاباران کرابوو، ، که وه بووینه شۆڕده" وان ه ر گه"و  دۆی  ره دا به لوتکه
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  ترک له ند مه ڕی و چه  بن گوم تپه ه ب وه سارۆسته ر چیای حه سه  له ی قوتار کردم، که یه"مساوی نه"
  .  وه قییه پشمدا ته

ری  وه کا، کانی یاده قده واندوز شه رکی ب بن شاری ره  سبه ک رووبارک له  وه ند، که ره  دۆی خه
ی 1991ڕینی  ری راپه وه  یاده  له مال پیره کاک جه.  یه ره مه یر و سه ندان رووداوی مژوویی سه چه

و رابردووی شون  ره  زیاتر به وه کانمانه م گفتوگۆیه  ده  و به وه چنییه  دهی نکی دانسقه ک و دیمهرووداو
ی  وه نگدانه کرد ده ی ده واندوز ساتمه ری ره وروبه  شاخکی ده زه وه ر ره  هه  کانم له نیگایه.  وه هنبووی شۆڕده

  تی خۆم، رووخساری به رگایه کانی پشمه شتایه  سانی هه ی هز فره ، شون پی مه ستژی گولله ده
  .  وه هاته  یاد ده به... ش و   ره ک فاته  ژنکی وه ، شره جی پاشای کۆره وه

جمابوون،  واندوز به نگی شاری ره نگاوره نی ره  و دیمه و دۆه ناو ئه کانم هشتا له  جۆشداماوه نیگایه
  . ڕی په دا تده ی دیانه کانی شارۆچکه  خۆوییه قامه پ و تۆزی شه تهناو  دا به که شنه ناو ما شم له سته جه

ش  مال پیره  پشمان و کاک جه وان هاته رگه  دهکی یه رگه دا پشمه کی کراوه یه روازه م ده رده به له
ی  سگهم پر  هه وان، که رگه تادا دیار بوو کاکی ده ره سه ر له هه.  کرد مانی بۆ شرۆڤه که ئامانجی هاتنه

و  رجی ئه  شواز و مه هات له ری  ده ی سه قه وان، ته میش پاسه یی بوو، هه ند دزه لوه رۆکی کۆلیژ ئه سه
ی  که  سودییه پۆرته  پاسه  من کرد، ل که ی له که زوو داوای ناسنامه.  ملییان داهنابوو  به ی که رکه ئه

  وه یری بکات، دایه ی سه وه ، بئه وه که ییه  شپرزه  هم جۆر ده وار بوو، به خونده چوو نه منی بینی، وده
  ی بمه وه ر له هاوکاتیش به.  وه  بمه  وانه  تا لره وه  هاتوومه وه  سوده  من له یاند که تمان گه. ستم ده
منیش .  وه ڕایه رۆکی زانکۆ رۆیشت و زووش گه و الی سه ره  خرا به به.  ند ئاگاداره لوه ، دکتۆر ئه ئره
  . رۆک رۆیشتم نابی سه دوایدا بۆ الی جه به

، هشتا  وه یی کرده ند دزه لوه نابی ئه رگای ژووری جه ی ده آه ندی پرسگه وان و کارمه کاتك پاسه
  :ڕاندی ی نه که ته ندی ئیستیعالمه ر کارمه سه  هیکا  به کردبوو،  له واو نه  زارمدا ته م له که سوه
رۆکی  ی سه ئیوها دکتۆری زراعه. رێ، زوو زوو  ده  بۆنه کوره...  ژۆرێ  هیناوته چییه  وه  ئه کوره_ -

  !کۆلیژی سۆران پشوازی لکردم
هاوارم . م ببات وه ره یویست بۆ ده پروزێ پیلی گرتم و ده له  په  به که نده کارمه.  خۆم زانی هۆپکم له

رباو،  ک مریشککی سه ی، وه که وری مزه  ده کتۆر لهچی کاکی د که.  خۆ من دیل نیم  واز بنه لکرد که
  لییه کانی شانۆی عه ره کته  ئه کک له  هی یه  به ، که نتیکه  شوازکی عه زی، به به زی و داده به ده هه
ی  قاک، یان کشه  به  بوون له کاتی تووڕه چۆن له گا، که ی ده و پیاوه دکتۆر رۆی ئه. چوو ندی ده فه
یگوت کرد، ده زان هاواریدهخ:  

....  ناناسم وه من ئه  ئه کوره...  ژۆرێ  بته  جانتاوه لک به لۆ دلی خه....  تۆ لۆ وا ب ئاقری کوره
  ...  ری منه ه کا براد وه  ئه کوره
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  تا که ره سه.  وه ته می و تراژیدی بوومه ده ڕووی  رووداوکی کۆمیدی، عه ستم کرد رووبه  هیکا هه له
ر  کسه ق و بۆم، یان یه ر شه  به مه ریک بوو بیده  من بۆچی هاتووم، خه  و گوێ ناگرێ که زانیم زۆر بزه

   کشتوکاییه و کابرایه گوتم با بزانم ئه. خۆمدانا م زوو دانم به به.  وه ڕمه جبم و بگه وێ به ئه
  .  یه رده روه ی په  پرۆژه ری کامه واوکه ته

تدا  سه  ئاستی خزان و ده دا مرۆڤ له ری ئمه ڤه  ده  له  مژول بوو، که وه دا بیرم به مه و ده له
 دواجاردا کاتک  له.  که تی خه سایه ری که کرت، یانیش پشلکه تی پشلده سایه ، یان که میشه هه

  ئاشکرایه.  وه مدنته رهه ر بهمان ئاکا گادا، بئاگا هه  کۆمه تک له سه ن ده  خاوه  بته مرۆڤی نائاگا ده
و  کانی ئه ، دیارده جھشتووه روونی مرۆڤی کورد به ر ده سه کی زۆری له رییه ددام کاریگه رژمی سه

بوو،   نه وه ند ئه لوه ی دکتۆر ئه کشه.  وه ته نگیداوه مۆی کوردیدا ره تی ئه سه  شوازی ده ش له ریه کاریگه
ی وی  فتاره  رهو  ئهکو ڵ من کرد، به گه ی له فتاره و ره  ئه ، بۆیه چی هاتوومهزانی من بۆ یده  نه  که
روونیدا،   پشلکردن و گری ده  له ، که یه تی و سیاسییه یه  کۆمه رده وه ره و په ی پاشخانی ئه وه نگدانه ره

   خۆی له ، که وه مبھنته رهه ه ب ورده ره مان په خوازت هه تدارک ده سه ک ده ویش وه ئه.  وه بته کۆده
   له و ئاکاره  دواتر ئه چونکه. یزانی من بۆچی هاتووم و باش ده گینا ئه ئه.   خدووی پگرتووه وه منداییه

   و به وه مه و خاو بکه ی ئه و ئاکاره ک ئه ییه  ساده ومدا به م من هه به. یان بوو کانیدا زۆر عه ربینه ده
  :همنی گوتم

  
د خۆشناو  مه رۆکی زانکۆ موحه  پشنیاری سه به.  وه ته  سود هاتوومه  و له ندرنه ناوم هه_ 
 کار  ک مامۆستا لره  من دم بۆ الت تاکو وه فۆنی بۆ کردی که له  و دون کاک شوان ته  ئره ته هاتوومه

  . م بسوود بوو به. ریبدات تی به رتوویه گ ی که و فیه ، تاکوو ئه وه  بیر هنایه م به وه رمی ئه  نه به. م بکه
...  تیرۆریست بی شکه ، به  هاتییه  جانتاوه  به  چییه وه ئاخر ئه...  ی ل بستنه و جانتایه  ئه کوره_ 

نازانم بنشتی ( ،  وه ڕ و بنشت جووینه  نه ڕه م هاوار و نه ده  به ی کۆلیژی سۆران، که ده وه ره دکتۆری په
  . گرتنی خۆی مسووڕ بوو ر گونه سه ڕی و له په رده می ده  ده ، تفی له) ن نهکوردی بوو یا
ندی  رباز و کارمه  هات و ویستی سه کۆمیدییه/ تراژیدیی و رووداوه و ئه ره  به مال پیره  کاک جه
  که اتهکابرای ئیستیعالم.  من ترۆریست نیم  که وه  دنیا بکاته وه  له ی دکتۆری زراعه که ئیستیعالماته

  .  وت بکات سوکه زانی چۆن هه یده  ببوو نه  شپرزه هنده
ی  وه  پشکنینه ستیکرد به  و ده وه ند دوور خسته لوه ی دکتۆر ئه که  ژووره  منی له  که ربازه سه
م  که یه  ر له هه.  وه  ژووره  دکتۆر چوومه ر له کسه مال و یه  جه م دایه که نتایه  جه وه دوای ئه. م که جانتایه
ست کوشتن  ده  له  تازه ی وه ک ئه دکتۆر، وه.  کی گفتوگۆی نییه  که و کابرایه ستم کرد ئه یدا هه دیمانه

، لم  وه مدانه  جیاتی وه  سوم کرد دیسان له چی که که.  دانیشتبوو وه یه که  پشت مزه رزگار بووبیت، له
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رت و بو،  کی په یه  شوه وه، به رییه ر سه سه دکتۆر به.  وه ی پم بی دیسان هاتییه وه ک ئه ، وه مۆڕ بۆوه
وی   ژیانی ئه ش مه واسیبوون، ئه فا هه ال موسته ی مه وره سمکی گه وری ره  ده ی به که سمی خاوخزانه ره
می  رده ی سهکان ر دائیره گه بوو ئه  نه ، شتکی تازه وه و ونانه م رامانی ئه ده به.  وه کرده  ده سته رجه به
   گریمان ئره ،  که وه  کرده وه ، بیرم له وه مه ی خۆم هور بکه وه  یادم، بۆ ئه وه ددامم بھنابووایه سه

و  ی رۆشنبیریی ئه وه وشانه ی دره  نموونه ی حوزنی موکریانی، که دا ونه و ژووره بوو له کۆلیژه، ده
  سته رجه کانی کوردستانی به ندی لکگردانی پارچه هه یه و هاوکاتیش حوسن حوزنی موکریانی ره ره ڤه ده
ی  ن پرۆژه ک رۆناکبیرکی خاوه  ئستا حوزنی موکریانی وه ر له  به ده نیو سه. بواسرت ، هه وه کرده ده

ی  که رییه  رۆشنگه واندز کۆچه  ره  بۆ کوردستانی باکور و دواجار له وه  موکریانه رۆشنبیریی، له
  م له ش، به یه و فتنه چی وای ئه یرکم کرد، که سه!  تی  ئستا دکتۆر میراتگریه ، که وه دهکر سته رجه به

ی تاوانبارک بم و هاتووم بیاری دادگایم بۆ  وه ک ئه ، وه وه  دووره له. وتبوو که ی نه که بنشت جووینه
زانت  م، نه که یی تاوانه ره و ر گه به چووش  له کردم و وده یری ده م و چاوکی شواو سه  ده ربکات، به ده

  .ربکات چتۆ بیاریکم بۆ ده
و  ڕاستی ئه تۆ دکتۆری، به.  رۆکی کۆلیژ و مرۆڤه ی شوازی سه  که وه ئه. تۆ زۆر بزی_ 

م  ده به.  ب رز فر بیت و بزانی ئشی تۆ چییه  تۆ ده کاکه.  یه وارانه خونده ی تۆ زۆر نه کردنه ه مامه
  . رووی کرد م به و قسانه  ئه وه کی زۆر بئومدانهبار

ئاخر وامزانی ... توم دیت، تۆقیم تۆقی  ئه  که وه. تو ناناسم من ئه  تۆ نازانی ئاخر ئه کاکه_ 
. بی رده قو سه  چه رک به  کوو خه و شخ زانایه ، ئه کردیه فزیۆنت نه له ماشای ته تو ته ئه... ترۆریستی

  . تۆقیم...  تۆقیم  وه کوره
م   ده وه یه که  پشت مزه کرد و جار جاریش له ی ده و قسانه کی کۆمیدی ئه یه وه  جونه کاک دکتۆر به

و  ر ئه  سه وته که منیش جار جار نیگام ده.  بۆوه رگم مۆڕ ده  جلو به کانی له سته  ناو ده خسته و چاوی ده
ر   سه له" یی ند دزه لوه دکتۆر ئه " شی درشت تکی ره خه  به می، که رده ی به  سپییه که نه  ته  پارچه

  . نووسرابوو
 و  وه قانده ته م خۆم ده وه  ژووره ڵ هاتنه گه م جار له که ر تیرۆریست بووام، یه گه گریمان من ئه_ 

وازی وانیبت شتت تا ئستا نه ر هه گه ی، ئه رده روه رۆکی کۆلیژی په ئاخر تۆ سه. ئستا تۆم کوشتبوو
مم   وه مجۆره به. ی که  ده رده روه  په و خوندکارانه یت چۆن ئه ت رکبخه که نوان خۆت و ئیستیعاالماته

  وه  بکاته وه دا بتوانت بیر له  ئاینده  له شکه ی خۆی تبگات و به  ناماقووله ه و مامه ی ئه وه ، بۆ ئه وه دایه
، تووشی  ک کۆلیژه ، نه یه ربازگه ، یان سه  حیزبییه گایه و باره  ئه ک من هاته سکی تری وه ر که گه  ئه که
  .بت  نه زمه و به ئه
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. شت...   منییان شت کردیه وانه ، ئه  کوونه ی ئره که و خه تو نازانی ئه  ئه کوره... ئۆ هوو_ 
و جۆره خۆی نمایش   به  کهکاکی دکتۆر. ن  هیچ تناگه  له وانه خوای ئه به... ی لۆ من که تو باسی چ ده ئه
تۆ . ی لکرابت وره درکی گه ، غه که و خه  هاتنی بۆ ناو ئه سکی زانا بت و به  ی که وه ک ئه کرد، وه ده
کات و خۆی  ڵ ده کان تکه موو پوانه ک بت ناخی شوا ئیتر هه ر هۆیه  هه  به  مرۆڤ که یر بکه سه
  و شاره کی ئه  ملی خه کانی خۆی به وشه موو خه یی هه ند دزه هلو  ئه بۆیه. ری راستی  پوه کاته ده
  . یان بکات رده روه  په  هاتووه  گوایه بی که داده

 من   که کنت ه هاتنی من بۆالت، خۆی هات ر له  به نده و کارمه  ئه ند بم، که لوه  دکتۆر ئه ویستم به
  ...   واته هاتووم بۆ الی تۆ، که

   تۆ نازانی که کوره...  مامۆستا الی من تو هاتی ببیه مزانی ئه  نه  وه  کوره بکهفوم   عه کاکه_ 
  نگ جلکی مامۆستایه  که وه ئاخر ئه...  تۆقی... ر تۆقیم  ، هه نک و جانتایه  ته و ردنه توم دیت به ئه
نگۆم دیت  ئه.  بتبینن رتن هاتینه  براده وانه  هات گۆتی ئه و ئیستیعالماته  ئاخر ئه کوره...  رته به تو له ئه
توم   ئه  قورئان که به... ر  براده  بووینه  تازه مه ، ئه وه  بیری خۆت ببه  له نووکه ی هه ده. مزانی کن ر نه هه

ندک جار  ، هه وه و قسانه م ئه ده دکتۆر به.  وه قنیته ته ر تۆقیم، گۆتم ئستا خۆی ده وا بینی هه
.  وه کرده  ده کانی دووباره بوو و قسه کرد گرژ ده کانمی ده ماشای جله  ته ک جاریش، کهند نی و، هه که پده
. بینم کی کۆمیدی رۆی گوگر ده  شانۆیه خت، له کی پشوه یه کرد، ب پرۆڤه ستم ده ندک جار هه هه

کان  امۆستا و خوندکارهڵ باشترین م گه  له ی که و زانکۆیه کانی ناو پۆلی ئه و گفتوگۆیه ره کانم به نیگایه
ڵ هاوپۆڵ و  گه ، له و ساه ی کۆتایی هاتنی خوندنی ئه  بۆنه  ستۆکھۆم به  له ی که و رۆژه ئه. فی ده هه

م  ده ریم به وه نیگای یاده. دانیشتبووین " پلیکان" باڕی  ، له"رمام سۆده"کی  ڕه  گه کان له مامۆستایه
و  له.  رۆچوو بوو وه گوته ی سیاسی ده فه سهل تی فه  بابه ی، که  ناسکه و مامۆستایه ژنه گفتوگۆی من و ئه

   که وه  دنیا بته وه ، ویستی له وه کانی من بدزته  چاوبآییه ی خۆی له وه  بۆ ئه و مامۆستایه دا ئه یه ئواره
 پشتر زانکۆم   من کوردم و نه  پم گوت که وه نینه  پکه کاتک به. نسیم خوند بت ڕه  فه ب به من ده
 هاتنم بۆ سود  ر له  پی وابوو به سا، چونکه په و حه یله زانم، مه نسیش ده ره  زمانی فه  و نه ووهخوند

  به. نسیس نازانم ره  بووم و فه رگه  سال زیاتر پشمه8گوتم  من . نسی خوند بت ره  فه زانکۆم به
ی  وه بۆ ئه. ری ئاسایی بنونتک ویستی روخسا یه نده  خه م به ژا، به  شله رگه ی پشمه بیستنی وشه

ر رامبۆ و  سه وم له کرد، چونکه وتارکی ئه م، باسی ئارتۆر رامبۆم ده کانی بده مارۆی نیگایه زیاتر گه
ک دوو شاعیری شۆڕشگ  دا وه و وتاره  له"سیسیلیا خۆهۆلم " و مامۆستایه  ئه .  شار خوندبۆوه رنیه
و  هم ئه ی نه وه  منیش، بۆ ئه دوا،  ده کانی رامبۆوه  باسکردنی نامهم ده کاتک به.  کات راوردیان ده به

 تازه  ی رامبۆم بۆکرد، که و نامانه رگانی ئه بخزت، باسی وه ستم هه  ده ک له ک ماسییه ، وه یه ئواره
 مژووی  ر نووسینی کوردی و نه سه  له کی نه هیچ زانیاریه" سیسیلیا. "ک چاپمکردبوو یه ک نامیلکه وه
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منیش .  زمانی کوردی، شتکی نوێ بوو یی رامبۆ به و ئاماده دا، بۆ ئه و ئواره ، له بوو، بۆیه کورد هه
و  ویدا، ئه ر زه سه  له یه ستی نائامادیی کولتوورییمان هه  هه ر کوردک، چونکه ک  هه ، وه نائاگایانه
 بان ئاستی  مه ئاستی رۆشنبیریی کوردی بخهمویست  گرت و ده رده ند وه  هه وم به ی ئه زاییه ناشاره

 و الفاوی  وه  خواردنه م بیره ده به" سیسیلیا. "م شدا بوونی خۆم نمایشبکه وه  و له وه رۆشنبیریی سودییه
یخۆر و  نگی مه ی ده ه  و زایه ره ی جگه ناو دوکه ش له که بوو و باڕه رگژتر ده ، سه وه کانی منه قسه

 .  بوو تاریکتر ده  وه که مۆسیقایه
  

  ر کاتدا له سه شی خۆی له نیش له  چه نه  چه  و به بۆوه  رووتده که  بۆ ئواره ی که و ژنه ئه"
   "؟  یان کۆتایی تاراوگه خرهاتنه تای به ره  سه وه چوو، ئاخۆ ئه یاد ده

 ) بخوور کی تر له یه سکندیناڤیا دوورگه(
  

. فت ده  هه کاندا خۆشه و رووداو و شته ره  به میشه کاندا هه نهمی  دژوار و خه  کاته یای مرۆڤ له خه
ی  و ژیانه واوی ئه کا و ته ستپده  ده  تاراوگه وه کرد لره ستم ده ،  هه کراوه ڕوانه  چاوه نه یمه و ده م ئه ده به
ند  لوه گیشتم و دکتۆر ئه هد کانم رانه ری نیگایه فه  سه به.  بۆوه م زانیبوو کاڵ ده  تاراوگه  سود به  له که
کانی خۆی   گوتراوه ی خۆی دنیا بت، قسه وازه رته  بوونی په ی له وه م، بۆ ئه مناده ییش ده دزه
کانی  خوارد و بای نیگایه ینمدا خولی ده  زه ورکی دڕدۆنگ و و له ک هه کات وه. وه کرده غتده جه

  .  بوو   ده ته ه رۆدا هه مه نکی سووته دوای شون پی شو ریش، به وه ی یاده تاراوگه
  نه و دیمه و رووداوی ئه و ئه ره نیگام به.  وه بته  ده تگوت شونکاتی رابردوو دووباره ر ده  هیکا هه له
 بۆ شاری  وه  پارییسه  ئتۆبوس له ، به2000ر،  ی سپتمبه11ندی  روبه  سه  له چۆوه، که ده تھه
 پاسپۆرتی  ی که  ئینگلیزیه و پۆلیسه ، ئه وه  سنووری ئینگلیستانه ، له وه ڕامه گه هری ئینگلیستان د دۆڤه

  فتاره  وای ره و پۆلیسه ئه.  کرد نده زه  ترۆریست مه کرد، منی به کانی کۆنترۆده موسافیره
دام که ریسوای ی پ وه تی ئه رفه یشت من ترۆریست نیم، ده  تگه ی که وه م دوای ئه ی، به که پۆلیسییه

  ک مافدار و له خۆی وه" زراعی"ز  ی ئاوه رده روه چی دکتۆری په م و دوای لبووردنیشی لکردم، که بکه
 . حاڵ مه هه به. بینی ر ده ده به ه هه

م  هر فه و سه زموونی ئه  ئهکانی نه دیمه " :t  terrorist  a To be or not to be " دووتۆی له
  . نمایشکردووه

رز داوای  نگکی به  ده ی و به که یه  ئاوه رگایه  پش ده یی چووه ند دزه لوه  دکتۆر ئه ی که مه  دهو له
پۆی  ناو شه مویست، له رایی ده  ویستگه وک له  سه کرد، منیش به  ده که ڕاشه  فه ی له هنانی دوو چایه

 ب کات و  م ژووره ودیوی ئه کانی ئه وه پرژا نه ی میری سۆران و دیمه" پاشای کۆره"کانی  یاندنه خه
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   ساچوو به مینی به ژنکی خه. م م بکه راهه ک فه رامۆشییه ی خۆم بووم، فه" تانکراوه " رییه وه یاده
  ر مزه سه کان، له  ناو بن پیاه ی رژابووه  نیوه ی، که ی چیایه  دوو پیاه وه کانییه  شپرزه سته ده

  رماندان، له ی فه  شوه  به وه کردنه م قسه ده دکتۆریش به. یی دانا ند دزه لوه  دکتۆر ئهمی رده ی به که خواره
رم، تنۆک تنۆک ناخی  ک ئاوکی گه لک وه ستگه هه. کرد ی ده که ڕاشه  فه یری ژنه جیاتی سوپاس، سه

م  ک به دانییه نپی ئاوهی شو وه ، بۆ ئه وه و ژنه می ئه  ده ک بووم له یه ڕی قسه چاوه.  چزاند منیان ده
کی  ماشای شانۆیه ک ته وه ر یی و خۆ خافندن، هه  شپرزه  جۆرک له کان، به خوندکاره. خشت  ببه هژوور

زوو زووش .  وه یی بوو، کۆببوونه ند دزه لوه  هی دکتۆر ئه ی که و ژووره می ئه رده به ن،  له هر بک بزارکه
رگای  ر ده ، به وه کانیانه یییه ر  هونه تییه  میه  نیگایه کان، به ر داپۆشراوه  با شلک و سه شه  جل ره کیژه
  . بوون نگ ئاسا ئاوا ده به دا و شه مارۆ ده یان گه که ژووره

ر من  رانبه ی به که شه  ره فه نه ر قه سه ستا و له  هه وه یه که ر کورسی پشت مزه سه یی له ند دزه لوه  ئه
  :دانیشت و گۆتی

  .ک رووی تکردم  ناگرنگییه  جووین و جۆره م بنشته  ده به.  تو چت خیندییه ئه_ 
دا  و دانیشتنه  له چونکه..  و  رده روه  تیۆری په شک له  و به فه لسه لۆری فه  که مژووی هزر، به_ 

م  که مه ه کورتی و  به بۆیه. بوو کی تری نه ، هیچ مانایه ر ئشه  مانای سه  له خوندنی من، بجگه
  .وه بانده

  .ی لکردم و پرسیاره  ئه وه  گومانه  جۆرک له ی ک بووی؟ دکتۆر به رگه پشمه_ 
یرکردنکی   سه  له  بجگه بۆیه. بوو بۆ دکتۆر کی مژووی نه هایه ی به مه و وه ئه. حیزبی شیوعی_ 

ر  سه وام بووم له رده  به وه ستکی بھووده  هه به. گوت ک، شتکی تری نه یه"ها ئه"و ورووژاوی من و  یله مه
  ی، که ره ڤه و ده  و ئه ی شاری دیانه  نویه وه و نه  و هاندانی ئه رده روه تی گۆڕانی شوازی په گرنگیه
 کوردی کردن و گۆڕانکاری متودی خوندنی  های به به.   بوونه وره  ئران گه ر له نابه ک په یان وه زۆرینه
ی شتکی تر  وه ند بۆ ئه لوه دکتۆر ئه. چوواند ی ماڵ و خزانکی کوردی ده وه  بونیاتنانه م، به و کۆلیژه ئه

  :کانی من، گوتی ر قسه  سه بخاته
من  س ئه به...  مان خیندییه وانه ش ئه  ناخونین، ئمه و شتانه  و ئه رده روه  په مه  لۆ ئه کاکه_ 
وها نابی  ئه. ک باوکک ئیحترامی بگری  وه به له ته. ر بی به اتی لهبی ریب ده. ب وێ وا نه کم ده مامۆستایه

  به له وروپا ته  ئه زانم له منیش ده ؟ ئه رته به تو له ک ئه بی وه  جلی مامۆستا کوو وا ده وه ئاخر ئه. ک تو وه
ولر  ی هه  جامیعه  لهمن ئه... هیچ نازانی ر مامۆستا به ن و هه ر پی داده سه ر مامۆستا پی له رانبه به له
ر  خۆ هه.  وه وروپا هاتینه  ئه  له ناسم که  ده وانه ئه. ی رۆشنبریی بووین  لژنه لی له ڵ ربوار سیوه گه له
  ... واو ته... رین  براده مه  ئه نووکه ی هه ده...  خیندییه وروپات نه  ئه تو له ئه
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م  ستی و ده  جولی ده  جوله ندێ جاریش، به  و، ههچوون و داچوون م هه ده یی به ند دزه لوه دکتۆر ئه
 ئاسایی بوو،  وه الیه ییم به کانی دکتۆر دزه ی قسه زۆربه. کرد  و کارایی خۆی نمایشده  پایه وه و چاوییه

ک مرۆڤ،   وه نگه ند، ره لوه کاک ئه. بت یلی نه و ربوار سیوه" رۆشنبیریی"ی   لژنه  کردن به نیا ئاماژه ته
، "ی رۆشنبیریی لژنه " رۆکی کۆلیژ و بوونی له ک سه تی وه یه  ئستا هه ی که رکه و ئه ی ئه وه ره ه د له
لی  ڵ ربوار سیوه گه دین له الحه  زانکۆی سه  گوتی من له م، که به. ی بت سکی زۆر دپاک و ب وه که
بوو، پم وابوو  م گوێ لنه وه  ئه ی که مه و ده  تا ئه چونکه. رسام بووم بووم، سه" ی رۆشنبیریی لژنه " له

  ر حیسابی زانکۆ و رۆشنبیریی،  ئاماده سه  خۆڕا، له م، له موو کارک بکات، به یلی هه ربوار سیوه
، کار  رگرتووه  دکتۆرای وه  زراعه  له ڵ دکتۆرک که گه  و له مجۆره له" رۆشنبیریی"کی  یه  لژنه بت له نه

لک  کگه  بۆ خه یلی، که ندام بوونی ربوار سیوه  ئه یشتن له وک بۆ تگه و ههمو دوای هه. بکات
وروپاش،   ئه و له" ناسی کۆمه"، "کادیمی ئه"، "زانستی"ن متودی  ر و خاوه ی  مامۆستای نووسه نموونه

  ی که ه"ۆشنبیریی ر لژنه"و  ناسی  له ک کۆمه ، نه ی خوندووه فه لسه  خۆی بیستبووم، فه ی من له وه ئه
 ناو   خزانه  له دین بت، بجگه الحه مۆی ژیانی رۆشنبیریی زانکۆی سه بت دینه  ده یه و لژنه دواجار ئه

گای   کۆمه ی له وکاته  حاڵ، له مه هه به. وه دۆزرایه کی تری لۆژکیم بۆ نه یه هانه ، به...کان و ییه نده  گه کایه
کانیش  ڕوه  به هایه به گرتبوو،   خوومان پوه ی که و راستییانه نی رمانی ئه مه م زه ده ئستای کوردییدا، به

نگاندنی رۆشنبیریی و  سه  ئاستی هه مۆ له  ئه بۆیه. ک رازیمان ناکات رکردنی بوایه به سته بۆ ده
در   غه و خۆی به  ر گروپه هه.   رۆناکبیرکی تر رازی نییه بینی به رچی رۆناکبیرک ده ، هه وه خالقییه ئه

ند  کردنی چه رئاوته  ده چی، به که. زانن ر گروپکی تر ده رانبه ن ماف و بگوناح، به لکراو و خاوه
ی  سته نگ و وابه مان ئاسته ی هه  گیرۆده و گروپانه  و له که ر یه تدا، هه ڕه  بنه ن، له گمه ری زۆر ده نووسه
  .خالقی نین کی رۆشنبریی ئه   جیاوازییهخالقی و ماددین؛ هیچ  ئه رچاوه مان سه هه

  نده زه و مه  ناو ئه  تری رۆبچمه بوو به م نه ته رفه و ده دا، ئه یه  بھووده و دانیشتنه  له
و  یان تکه رۆکی کۆلیژی سۆران ئاراسته کانی نوان من و سه ک گفتوگۆیه کان، نه قسه.  وه لکئاۆزکاوانه

ن،  نیا قسه کان ته مزانی قسه  ده چونکه. بووم نجامک بئومدتر ده رئه ی سهڕکردن  چاوه بوون و له ده
رۆککی  ک سه تی خۆی، وه سه یویست ده و ده  ئه چونکه. بوو یان نه کان ئاراسته کردنه  زمانی قسه بۆیه
. دان بوور رگه و سه ی هاتنم بۆ الی ئه ه ست هه  ده لمنت و منیش به وش، بۆ من بسه ها و بخه ره
تی  ر چۆنیه سه وتنک له  رکه یشتن به م و گه که هاده دا، پیشاندانی شه یه ه  هه م دانیشتنه ، له وه لره
  .  وه مایه مانای نه... گرتنم و رنه رگرتن، وه وه

و  ک لهداو ره  سه ، که وه مه وکی تر، تاقیبکه ، هه وه مه که ییه  بھووده  ناخه ی بۆ دواجار له وه بۆ ئه
  : گوتم ،  وه  بدۆزمه  لکراچووانه ئاراسته
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  خۆ مرۆڤ به. ی مامۆستا بگۆڕدرت کرێ ونه ده.  گره رمه کانم وه  قسه ه  هه  تۆ به کاکه_ 
  پاشان کاتک له. نت یه ک ناگه ، مانای تواناداری مامۆستایه وه ت و پانتۆکه بۆینباخک و چاکه

کرێ  ده.  ر قاچ دابنت، مانای بزی نییه سه ک قاچی له ر مامۆستایه رانبه به وروپادا، خوندکارک له ئه
 فلسک   به ته ک تۆ هه ی وه و بۆینباغه من ئه. خالق و رزگرتن بت بۆ ئه یشتنی جودا هه  و تگه روانگه
ک   خوندکار و خه رزکی تر الی توانت جۆره ن تواناو متۆد بت، ده ک خاوه ر مامۆستایه گه ئه. ناآم
ری بکات،  به  مامۆستا له  که یه نتیکه  عه وه  الته  و تۆش به رمدایه  به  من له ی که و جله ئه. مبھنت رهه به

. رگ نابینم  ئاستی جلوبه ز له من مامۆستا بوون و توانایی ئاوه.  نرخترن کانی تۆ جوانتر و به  جله زۆر له
ی هی  ی تۆ که و بنشت جووینه ی تۆ بت، ئه  قسه ر به گه  ئه  باشه.نگن ڕه مه کانی رز هه شوازه
ن رژمی  الیه کی الوی شونراو له یه وه  و فرکردنی نه رده روه  په رپرسی له  تۆ به ؟ رۆکی کۆلیژکه سه
ه و الی  ئر ته هاتوومه ئاخر خۆ من بۆ ژن هنان نه...   ئرانکی ئیسالم  ری له نابه عس و ژیانی په به
   الوانه و خوندکاره شی ئه خوازم پشکه  و ده  فر بوومه ندک زانیاری تازه  هه وه  سوده من له... تۆ
   . م بکه

  ....  جل و  قت به تۆ هه
یھشت  کات، نه بیر نه  له  گرنگه و پرسیاره ی ئه وه ند، بۆ ئه لوه ؟ کاک دکتۆر ئه  ژنت هناوه_ 

یی،  ند دزه لوه ی من، الی دکتۆر ئه هنانه و ژن نه کرد ئه ستمده م هه به. انم دابنمک مه خاک بۆ دوا وه
  . هشتا بژنم وه  داخه  گوتم به وه  دوو دییه  به بوون بت، بۆیه ی رازینه مایه

ی کاک  مه و وه  دوای ئه له. ژنکیشت لۆ دنم. هنین کانیش ده  ژن لۆ مامۆستایه مه وجا ئه ئه_ 
ی  که مه  وه ومدا له هاوکاتیش هه. نی خۆشی و تاسان دایگرتم  خه و له ستکی تکه یی، هه ند دزه لوه ئه
  . ببینم... ک و  تییه من باوکایه ر به رانبه ک به ییه زه ک، به  دسافییه ودا جۆره ئه

   به مال پیره تاکوو کاک جه،  مابت، بۆیه کی تری بۆ گوتن نه یه چوو ئیتر ژیان قسه  ده وه دواجار له
  . رۆیشتن کرد م به بت، من ئاماژه م و کاتیش چیتر پیر نه که ڕوانی بزار نه چاوه

  ره ، لۆخۆت وه یه ی میوانمان هه  جگه س لره به!  ل بژی  لره  خانوومان نییه  بزانه وه ، ئه باشه_ 
من   ئه وه دت بوو، ئه ر به گه ئه.   یان نه  ده همانت ب که  و کۆلیژه  ئره بزانه.  به ند رۆژ لره چه
تم  له  خه  وه کوره... رین  براده مه  ئه نووکه س هه به.  باشه... گرم رت ده وجا وه ئه. م که ت ده"ئیختیبار"

ش منی ئ ئه.  رت هاتیه رێ براده  ده ئاخر هاتیه... رێ بوو ی ده و ئیستیعالماته تای ئه موو خه هه... کرد
  وه گۆتم ئه...  دیت و جانتایه توم به  ئه تۆقی که...  تۆقیم کوره...  ناناسم وه  ئه توم بینی، خوایه ئه

  مه ئه... دێ ها  گوێ مه س به...  یان کردیه که و خه زانی چ له  ده ماحاتی شخ زانایه و جه ئه.  ترۆریسته
.  کان بکه ماشای ژۆره وێ ته ته ر ده گه بابچین ئه.... بخۆر من نان  گه  نیوڕان له ره وه... ر  براده بووینه
دکتۆر . ...  شای کۆلیژ بکه مه  بچین لۆخۆت ته ره س وه به.  حانه ختی ئیمته  وه نوکه ند هه رچه هه
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  کی تدا بوو، که ییه ش بۆ من ساده مه ئه.  وه مبکاته تی من که حه  ناڕه و پشنیاز و قسانه یویست به ده
کانم   پۆله کک له یری یه ی رۆیشتم و سه گه  له بۆیه. کات ، زۆر جار مرۆڤ خون شیرین ده وه  منهالی به

کان  ی بزاری قوتابییه  پاشماوه کانی، له  داماوه  ساو و دیواره خته قی کورسیی ته  سیمای ره کرد، که
  . چوون ده

م  ده به. مابوو  یاد نه تیم له م من برسیه به. ڕۆی کردم  دکتۆر دیسان میوانداری نان خواردنی نیوه  
روا  ، هه فۆنم لۆ بکه له  گوتی ته وه غتکردنه  جه کی خۆی پدام و به فۆنه له ی ته  ژماره وه خواحافیزییه

. و بیناسم ری ئه ک براده  من وه وه نووکه  هه م و  له  یاد بکه  روویدا له ی که و ناخۆشییه کرد ئه داوایده
  ...".ر  براده من و تۆ بووینه ئهواو  ته"

  
  ر کورسی ی سه که  بۆ گومانکاره م ژووره وا ئه ئه"

  ...)کی تر یه سکاندیناڤیا دوورگه         ("دم... جد
  

ندی  که، کارمه ربازه سه. ینواند  من بئومتر ده ستا بوو، له مان وه گه  له مال پیره  کاک جه
ڕوانی،  مالی ده  من و کاک جه  له وه ی خۆیه که  گژییه  شوه یی به ند دزه هلو ی دکتۆر ئه که ئیستیعالماته

   سوره مال ماشنه  کاک جه وه نگییه م بده ده به.  چوو بیزان چییه ده نه  وه ک بکات، له یه یویست قسه ده
ی سۆران  ته گبه ه ن  کۆلیژه  گ خست و بۆ دواجار مائاواییمان له ی به که رابییه نگ شه تۆخ، یان ره

کانی من بوو،  شته رگوزه  ئاکامی دوا تدامانی سه م، که که  هاوڕییه ی کژه وه م تریقانه  ده کرد، به ده
 نیگای شلوی منییان  وه که ختی دارستانه وزی دره رز سه  نو بای به تاو به کانی هه تیشه

ی رزگرتنی بۆ   ئاوازکی ناسک، وانه  به ۆشانه، روو خ وه م پیاسه ده  به ژنکیش که.  وه کرده رۆشنده
 . کرد ی باسده که  الساره گه سه

  
15  

رژ  دا په شته و پده ناو ئه  و به کی وشکه یه ریاچه تگوت ده  ده ی دیانه  شارۆچکه وه که  جامی ماشنه له
کان   ساده  و خانوو و دوکانهکرد قده ی شه که ندی بازاڕۆکه ر ناوه ر و به رینی بسه قامکی به شه.  وه بۆته
 له رگا و  مال پیره زایی جه جۆری شاره. کرد ی نمایشده دیه و شاره ژاری ژیانی هاووتیانی ئه هه
  ک با به  وه ، که وه هنامه  یاد ده کانی به کی شاخنشینه زایی خه ری شاره دا، هونه ره ڤه و ده کانی ئه بانه

  ی له که نگ ماشنه ، بده وه  رووخساری نائومدیی منه مال به جه. زنن ده  ههر شاخدا سه  به وه کانه رچکه
. مارۆی دابووم، رزگارم بکات  گه ی که و بزارییه دا له ویده ندێ جاریش هه  و هه سووڕاندوه کاندا ده کۆنه

   .یی رابردووی خۆم نقووم ببووم وره ی یاده"تانکردن"می   خه ل من له
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، خۆیان بۆ رابوون  وه ر شانیانه کانی سه رییه وره  غوباری بیره انیش بهک کوه"
  ".ڕوانن ن و لم ده که  ده ئاماده
  

ک  سکی وه  وتی بگانان، ئستا، که ن له مه تی و ته رگایه  پشمه ر بردنی ژیانک له سه  دوای به
گا  ی کۆمه ی من گرنگترین جومگه وه و نه ی ئهزاران هاووت ی قوربانی هه  سایه  له یی، که ند دزه لوه ئه
  .  کات ده" تان"کانم  رییه وه رشانی یاده ونی شون و په  خه تا وه ئه.   زانکۆیه بات، که  ده ڕوه به

یی و  ند دزه لوه ی ئه وتی هستریانه سوکه  دیار هه مارۆدراو، به کی گه نی بایه ک گژه کانم، وه نیگایه
ندێ  هه. دا ئان و گنگیان ده کانم ده  نیگایه  ستۆکھۆم، له کانی رۆژانی خوندنی زانکۆ له وه بیرهاتنه

و دارستان و  ره ک به، با کرد ی ده وازه رته کانی په  لکترازاوه ک بوو، باه یه جاریش رۆحم بانده
مدیو   له وه  دووره  له ی، که شاخانهو  ی ئه و لووتکه ره ش به ی دیکه که رۆیشت و باه کانی سود ده ریاچه ده
نسی . کردم لکشیان ده دوای خۆیاندا په ڕوانی، به یان ده ی دیانه  شارۆچکه  له وه پ و تۆزی رۆژگاره ته

. بزڕکان ده م، هه سته راسانی جه ک هه ، وه ڕۆوه رمای نیوه وی گه ست هه  ده کان به خته دیوار و دره
ک  ییم وه ند دزه لوه ، ونای ئه وه خوارده نگیانده  رۆحمدا په  له اڵ و بیرۆکانهی و خه پۆی ئه کاتک شه

  ی خکی دساف و، به ردی نموونه وه ره  دیوک، مرۆڤکی په به: رچاو  به هاته مرۆڤکی ناکۆک ده
  ڤکی سپه مرۆ یکاته  دواجار ده تک، که سه  ئامرازی ده بته  ده ، که دیوکی تریش، مرۆڤکی ساده

  و جۆره  ونای ئه شتک له... ی که خشراوه  پبه ته سه وکردنی ده یه  په  له کانی خۆی و ییه ر ساده رانبه به
  ...هنت می ده رهه تدا به سه کاتی ده  خ له ی که شوازه
  
کاری، توژکی  سته کاری و وابه خۆری، واسیته واجی بازاڕی مشه  هۆی ره  کوردستاندا به مۆ له ئه
  ی کوردستان به و واقیعه کانی ئه جاڕییه ن هۆکاره دزو و گاته ده وده رانی کورد، هه ناو نووسه  به  له فره

درت،  وده  هه وه و یارییه به.  وه اندا بشکننهک زگایه  و دام و ده رمانگه کانی فه ره به ڕوه ند و به ملی کارمه
.  ی کوردستان هیچ تاوانکی نییه ته و دوو حوکمه تی ئه رۆکایه ی سه سته  ده ه فریوبدرت، ک وه ک به خه
ر بین،  شتکی نوێ ناین، گه".  ئاگایی ساخته"گوترت،   پده هنرت، که مده رهه ک به  ئاگاییه وه لره
کانی کوردستانیان  هزگای  و ده رمانگه رتاپای فه  سه  که یه و حیزبانه نگرانی ئه رپرس و الیه  به وه ئه

 و  رمانگه  فه ی که وانه ی ئه ، زۆرینه وه رمانی حیزبه  و فه  رگای ساخته هاوکاتیش له.  داگیرکردووه
  .هتد... خۆر، بئاگا و ، مشه  جاش، لووسکه زان، دز، کۆنه نه:  ن بریتین له به  ده ڕوه کان به زگایه ده

  ره ر بیارده ک هه  کوردستاندا حیزب، نه ر له گه  ئه فکرین، کهکرێ ت ، ده وه و راستییه ی ئه  روانگه له
 و  رمانگه موو فه  هه کانی له نده  دروستکردن و دانانی کارمه  له کیشه یه کو کارگه ، به موو شتک  هه له
کانی   گرنگه زگایه  و ده رمانگه واوی فه  ته ی که  سووکه و شوازه کرت، ئه کاندا، چۆن ده زگایه ده
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کانیان؟  ره به ڕوه ند و به رشانی کارمه  سه کان بخرنه می و تاوانه رخه مته نیا که ، ته وه ته نیوه کوردستانی ته
  ش ئاستی بت که وه عسی خوند بت و ئه می به رده ی سه" زراعه " یی، که ند دزه لوه تۆ بی دکتۆر ئه
 بکات؟  رده روه ردان په رگه کی سه یه وه  کۆلیژکی نوێ و نهرۆکی  سه  بت بکرته وه نی ئه من بینیم، شایه

وی  تدارکی پارتی دیمۆکراتی کوردستان له سه یی خۆی، یان ده ند دزه لوه ر ئه گه ئایا ئه
یان پرسیاریی  دا ناکرێ ده کا؟ لره فتار ده  ره مجۆره کردبت، به د قایمی نه به زاراندبت و بۆ ئه مه داینه
ک  ، وه شانه و بانگه  به ین، که ی بکه رانه و حیزب و نووسه ی ئه  ئاراسته شنانه م چه راشکاوی لهم  وه
فتار و ئاستی زانینی دکتۆر  ، من ره به. مدنن رهه  به کی ساخته  هز،  ئاگاییه ک له یه رچاوه سه
ر پارتی،  گه من دنیام، ئه.  وه خونمه  پارتی دیمۆکراتی ده مک له رهه ک، به یه وه نگدانه ک ره ند، وه لوه ئه
 و  ی دیانه ی شارۆچکه وه  و بونیاتنانه وه دانکردنه کی نوی ئاوه یه گری پرۆژه نی، هه ده ک حیزبکی مه وه

ر  ک هه رگیز، نه تی بت، هه وایه ته ر و ویستکی نه کی رۆشنگه یه نی پرۆژه کوردستان ؛ واتا خاوه
  واوی زانکۆی کوردییش هنده کو ئاستی ته رۆکی کۆلیژ، به  سه کرده ده یی نه ند دزه لوه ک ئه دکتۆرکی وه

وت، ژیان، ئاگایی  کانی ئاست، ره  و ئامرازه  پرۆژه  به  که ته سه  ده وه ئه. بوو ده جاڕ نه ئیفلیج و گاته
عسیش،  تی به سه ده. کات ، ورانی ده هو وانه  پچه ، یان به وه نته  و بونیاتده وه شنته وه ده هتد، هه... و
و  و ئه ره مان پکرد، به  ئاماژه ی که یه  ساخته و ئاگاییه م ئه به.  یانه س، بۆ کورد عه موو که  هه ر له به

،  زگایانه رمانگا و ده ی فه ره به ڕوه رۆک زانکۆ و به  سه و جۆره ، به دا وده  هه ته سه و ده  ئه ، که یه ئاقاره
  و میکانیزمه هتد بدات، دواجاریش به... ، بئاگا و  سته  خ وابه  ورانکراو، به و بونیاته  به ره په
  و نموونه کانی ئه مھنانه رهه وایی خۆی و به رمانه  فه وام بت له رده  خۆی بدا و به تی به وایه ره
  .  یه یی هه دا ئامادهگا کانی ناو کۆمه ناه رتاپای که  سه  له ی که ته سه ده

  و راڤه بی، ئه کانی ده مان پچه که  ماشنه ی که و دۆه کانی ئه  له نه یرکردنی دیمه م سه ده به
   .دام ده رنه رۆکیان به قون و به ده  مشکم هه  له رانه ئازارده

 رای  به. منوون بن ی تۆ مه وه هاتنه ب به ، ده گره  دی خۆت مه یی له ند دزه لوه ی ئه فتاره و ره  ئه_ 
بت  تۆ ده. درێ  ئازار ده ، رۆژانه یه و پرۆسه شک له  به بته  مرۆڤ نه ، لره  بۆ ئره ڕوه گه ر مه من تۆ هه

ڵ قوتابی، دوو دونیای  گه فتاری مامۆستا له  سود و کوردستان و ره بزانی، ئاستی خوندنی زانکۆ له
یاڵ و ئاوزان بوون به   خه یویست له ، ده وه نگکی همنه  ده تکی بزار و بهس  هه مال به جه... جیاوازن
وام بوو،  رده کانی به ربینی رازه  ده مال هشتا له جه.  وه  یاد بنته وه، بوام پبنت و واقیعم به هاتنه
ستا   وه ، که وه  کرده وه هبیرم ل. راکشام" ب جه ستا ره وه" ی  که ری تۆپخانه یکه  هیکا نیگای بۆ په له
و  رایی ئه  ویستگه ی کورکرد، به"میری سۆران" چاوکی  ری که ده و قه  له ی وه کردنه ک تۆه ب وه جه ره

ی  و نیشانانه و ئه  ئامزگرتووه واندوزی له  ره ی که  دفنانه و شاخه هشت سروشتی ئه یده  نه  که ی چاوه
و  ی ئه مۆش پاشماوه ئه. ی پدروستکرد ق و تۆپخانه ی ئه  وزه کت، کرده رکی بیانپ یویست به  ده که
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ی  که رینه  پان و به  دۆه پانکی بچووکدا روو له  گۆڕه  و نیوک پش ئستا، له ده  سه ر له  به پاشایه
  ت و تۆپخانه سه ن ده  و نیوک خاوه ده  سه ر له  به ی که و شاره ئه.  واندوز کردووه ری شاری ره به و ئه

ک،  زموونک و همایه ک ئه بوو وه  ده ، که  وه ته  میرات بۆ ماوه ی به ره یکه و په نیا ئه  ته مۆ  چی ئه بوو، که
  . مۆ بت تداری ئه سه ی هزرینی ده رچاوه سه

تۆکھۆلم  و ی س" سڤدمیره"کی  ڕه نیشت دارستانی گه ی ته که قامه نی شه  نوان دیمه کانم له نیگایه
ک  ریش وه وه بوون و یاده  ده ته ه واندوزدا هه ری ره وروبه کانی ده  رامان رۆچووه  له ونای شاخ و دۆه

  . دام راب قووتیده سه
کانی،  ره ڵ براده گه و بوو له ی ئه وه ی خواردنه واری مه  هه پرکی چۆل، که  ژر که  له مال پیره جه

ی  که  ئاوه له جۆگه. ماندا ند هه لوه قای دکتۆر ئه مه  یادی ده  دانا و به که وییه خۆ ر مزه سه کانی له بیره
  ک، که یه و قوویی دۆی ئاینده ره  به کانی ئمه ته که  شه ک نیگایه رمدا، وه تاوی گه ر هه به ممان، له رده به

من بۆ ! بت" جوندیان"واری  هه  هاوینه رهکرد ئ ده بوام نه.  بۆوه ، شۆڕده رامۆشی کردووه ی فه وه بیرکردنه
م  و شونانه  ئه وه کانه  و ناوی کچه  ونه  له و رۆژه تا ئه.  ببینم  و شارۆچکانه وارگه و هه مجارم بوو، ئه که یه
  ی که هزانیی و نه ک بوو له وامیه رده ش به مه  ئه کی بناز، که یرانگایه سه.  وه کرده  ده سته رجه یادا به  خه له

  . بینیبووم" نی ده مه"و " ئازاد"کانی کوردستانی  زگایه  و ده رمانگه  فه  دوای رۆژ له رۆژ له
واری  هه  هاوینه  چووین، که و کانییه و ئه ره ، به وه م خواردنه ده مال به پاش گفتوگۆی نوان من و جه

نگی   ره کان به به قوو و عاره ده هزیو ه  ئاوکی ته وه  ناو سکی شاخکه له. نازت جوندیان پی ده
ک،  ک بیانییه ش، وه قژقژان و ئمه  تکده و کانییه م ئه رده  به لکی تنوو له ک مگه ، وه وه کانینانه جله

ومان   بۆی هناین، ئه که  هه ن چشتخانه عات خاوه  دوای نیو سه ی، که  ناخۆشه و چایه دوای ئه
 تا  وه رمه  تۆقی سه ڕۆ له رمای دوای نیوه  گه ، به که  کانییه  له وه وتنه  دوورکهڵ گه له. جمان هشت به

 پچاو   رگایه تبت، به مارۆدراودا هه ونکی گه  خه ی له وه ک ئه  وه که ماشنه. بوو  ده سیره قووڕگم که
ناو  آه به رمی ناو ماشنه ناو گه ش له مه، ئ ڕا گه ده گ هه لی به لی عه  گه و ره  به وه کانه د شاخه کانی قه پچه
کاندا   پۆستکارته ر له کرد هه زمده گم بینی، حه لی به لی عه یرانگای گه کاتک سه.  وه تواینه نگیدا ده بده
بوو   نه وه گ هی ئه لی به لی عه ی گه که ی لیپتۆنه  دانیشتین و چایه که ر تاڤگه رانبه  به که  چایخانه له. بیبینم

گرتنی  هات و چۆ و ونه. ییم  رزگارمان بکات ند دزه لوه ی ئه ر ئشه رما و سه ست گه وی ده  خه هل
فتاری دکتۆر  ردی ره  ده یاندا، له که  کاره کان له  و گژی چایچییه یه و تاڤگه م ئه رده به کان له به عاره
و  باندنی ئه ر عاره به  المان و له  هاته وه وینهنگ جکی هه قره  په  به شتاه پیاوکی ره. ند گرانتر بوو لوه ئه
   هی دی مرۆڤه ک له ییه  ساده کی نامۆ، به بی و کرمانجییه  عاره و له  زمانکی تکه ، به یرانگایانه سه

بی   عاره کاتک  گوتم بۆ به. دا دا ده  گوی ئمه ی خۆی به که نگوینه سندی هه کان، په سروشت نشنینه
   له ی وایلکردبوو که که ژارییه  هه ی که وه ، پاشان، وای ئه وه ر خۆیدا شکایه سه ی، به هک  ده قسه
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  وه ی به که  کوردانه سته کان بفرۆشیت، هه ڕیده  گه به  عاره ی به که نگوینه   هه  بت لره وه بادینانه
ی  وه بوونی بیرهاتنه ست گیرۆده ده  به کهی  وکاته له. رزانترم بدات  من کوردم، هه  چونکه ، که وه غتکرده جه
  م به هات، به موو خواردنک هنجم ده  بۆنی هه ، به و شاخانه رمای ئه یی و گه ند دزه لوه فتاری ئه ره
. نگوینم لکی ، نیو کیلۆ هه وه مه  بده ردانتره رگه  خۆم سه  له و مرۆڤه  دی ئه ی که وه یای ئه خه
   بووه نگوینه و هه ئه. هات فای سروشتی خاکی کوردستانی لده  بۆنی شه ی کهنگوینکی سروشت هه

و  ریی، ئه وه ی یاده  بۆنی تاراوگه  له  په م، که که  ماه  له ، لره به. کانم رکردووه فه  سه تشووی نیگایه
یانیان و چژکی ئیرۆسی بۆ   بهدانی نانی  ئاوه تاو بوو به کانی هه دیار تیشکه  به فته ک هه  بۆ یه نگوینه هه
  .  کۆچدایه دا له  نوان دوو تاراوگه  له ، که ی و نیگایانه کانی ئه باه

یانی  کانی به  شۆراوه  تازه  نیگایه تاوی تاراوگه به یانیان زوو هه موو به  هه ی که خه تبه و مه ی، له به
یی  نگوین، کارامه هه تی مشه  باسی کویه وه یانییه ی بهم خواردنی نان ده  به کا، کانم ده ریه وه  یاده باش له

نی  کانی بنار شاخ، دیمه خته  ناخی دره  له نگوینه و هه رهنانی ئه  ده کانی کوردستان له گوندنشینه
ماندا چژ و نازی  که ر مزه سه  له ی، که نگوینه و هه گ و داستانی کینی ئه لی به ل عه ی گه که تاڤگه
  نگوین، له داستانی توالنی هه. وه گایه م ده که  هاوڕییه ، بۆ کچه وه کرده غتده  خۆی جهردی بگه
ک بوو بۆ   دیارییه  تاکه ی، که نگوینه و هه ئه.  لق پۆپتر بوو کانم به ری تاراوگه وه کانی نیگای یاده کۆچه

 سروتی  ، به "ی ماڵ تاراوگه "  له وه نه ئاگاهات ست به  ده کان به وه وزڕانی شه ئیلیۆنۆرام هنابوو، دوای خه
،  وه کانی بوونه تی دۆناودۆنی تاراوگه م حیکایه  ده ماڵ، شون، به ی  ی تاراوگه نیه کانی هه رفه حه

  . وه کرده رۆشنده
  

   چووین، که سته و ئاوده و ئه ره به.  بمانخافنت وه مایه ، شتک نه که نگوینفرۆشه دوای رۆیشتنی هه
 پاڵ دیوار  له.  گ لی به لی عه ی گه که دانییه  ئاوه یوانییه  ده که رزاییه ر به سه ربازی له کی سه بییه رهک  وه
ڤرکی   که نگیان له  ره ستا بوون، که  راوه شت سانه فت هه دا،  دوو مندای حه که سته ی ئاوده که رمه گه

دوای .  ت دیناریان لکردم  الیان داوای پنج سه مهیشت  گه ر که هه.  چوو  ده که تاوه ر هه داغبووی به
ستوور  ی ده وێ پرۆژه تگوت له  ده بک، که ، عاره که سته تابوونی  ئاوده ڕوانی  به  چاوه کی زۆر له یه ماوه

ی ب  عاره  به وه یه که م رکخستنی جزشداشه ده ، به وه ره  ده کات، هاته  ده ب ئاماده تی کورد و عاره و برایه
  . کرد  ده  و مندانه ، له  که سته ده  ئاوه  نرخی گرانی میوانداری   یی له گله

  مجۆره مۆ به چی ئه ی کوردیان عاراباندبت، که یرانگایانه و سه ددام ئه تی سه سه ر دون ده گه ئه
و  وامی ئه رده نیا مانای به بی، ته  و زابوونی زمانی عاره یرانگایانه و سه ب له ی عاره بوونی ئاپۆره ئاماده
ی  وتکردنه  مزگه و به  ئاکامی ئه  له یرانگایانه و سه ش زیاتر، ئه وه له. نت یه گه  دهشوو پی مه سیسته

  .   یرانگای نییه کی سه کوردستان، هیچ سیمایه
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مان  که ماشنه  ی، که  قوونه و دۆه رمای ئه ر و برکی گه مھنه  خه و ئاگاییه ست ئاۆزی ئه  ده  به
ر  سه مـکی تر به  و که وه توته کرد ناخم ده ستمده ، هه بۆوه زنا و غلۆر ده ده دا ههانری سه  به ک مرووله وه
  .  وه ڕشمه تک، ده  حیکایه ری منی کرده وه  یاده ونک، که رگی خه  مه ره سه

،  وه ته ماوه ی کردین نه  گیرۆده مۆ  ئه کهی  یه نگژه و ته رچوون له ک بۆ ده یزانی رگایه  ده مال که جه
  ک مرووله  وه قه ئاره.  وه ی خۆیه که  تنووه نگییه  ناو بده چۆوه گۆڕی و ده کانی ده واری گۆرانییه  نه بۆیه
 .ستا راوه" بخاڵ"یرانگای  ی سه که ر پرده سه  له که  هیکا ماشنه جمجمان و له جه  ده وه کانمه  ژر باه به
  ناوی شاخه هه ، که له  وه کانه ف سپیی و سارده  که له  درژایی الفاوی جۆگه کان به به وش عاره له
   له خوار پرده وه نه م گژه ده کرد و به یان ده واره ک فه یه  ونای تاڤگه لهو قوون  ده  هه  وه که رزه به

گال   عه  ش و رووخسار داپۆشرا و پیاوه  جل ره   ژنه. بوون کتر ده وی یه  تکه دا، که  دارینه ه باریکه
ر  سه شکیشیان له به. دا چوقیبوون که پۆی ئاوه ناو شه  گامشکی میزگیراو، له ک گاڕانه کان، وه ره سه به

  ستۆ خرا به په  پاه ش به ئمه. ستابوون  گژی وه کان به له گه کانی ناو دوکان و رۆخی جۆ  باریکه رچکه
 نزیک  له. وتین رکه  که ئاو لووسی کردبوون، سه که ریه یسه کانی ناو قه ردینه  به ر پلیکانه سه ویاندا، بهنا
  . ، دانیشتین وه  خواره یوانییه ک ده کۆیه ک سه  وه ی که خته  ته رده و به ر ئه سه  له دا  که ی کانییه رچاوه سه

. تم دانا بوو ر روومه سه ستی له ی هاوڕم ده ، ئیلۆنۆره وه هکانم کرد  چاوه  که وه وکه  خه م زینده ده به
   ژانه و م ئه ده به.  وه مانه که  ناو ژووره ڕژانه دا ده که ره نجه ی په رده  نوان په  به کانی نارنجی کازیوه تیشکه
مدا  که راسانه  هه نهو  خه کانیش له ی شونکاته قیبوو، ئاراسته کانمدا چه  چاوه ک بزمار له  وه ی، که ره سه

  . وببوون
  

16  
موو گیانی داگیرکردبووم و  رانی هه نیگه.  وه دایه  ده  ئواره  ئاوڕی له وه  رووخساری خۆییه کات به

   له وه ویش پکه  و شه وه  بمنینه ره وروبه و ده  له کرد ئواره زی ده مال حه جه. دام ده کان دادیان نه شونه
  بۆیه. کات نیایی ده یلی ته  و مه وه چته ناو خۆیدا ده  باری بزاریدا به مرۆڤ له. ین ر ببه هس و به مای ئه

کانی بناری   پچا و پچه  گرانی رگایه  به که ماشنه. ولر  هه وه ڕمه بوو بگه نیایی ده ر خاتری ته به له
  نگی تیشکه  بده  به وه ه"ر سه بانه"و " رچیا سه"ر شانی  سه تاو له هه. بی لیفان ده و خه ره ک به چیای کۆڕه
رچیا  ی بناری سه که ره سمه  ئه ره ناو سبه کانم له پژاند و نیگایه لیفان ده ر خه سه کانی به نارنجییه
 و پاشان  وه لیفان خوالینه ی خه کانی شارۆچکه رت و خوار و خچه  په قامه ناو شه مک به که. کرد کۆچیده

 ساڵ پش ئستا 25  ی، که و رۆژه ک ئه روه لیفان هه خه. ولر رۆیشتین قامی هه ر شه و سه ره به
رمای  گه. ن قۆقزتری بکات مه  ته چت که  ده یه سته و جه لیفان له نی خه دیمه. ینواند مائاواییم لکرد، ده

ک  ی منیش وه که ر ئشه د سهکر ستم ده  و هه وه دایه نگیده  په دا وای ئواره ناو هه تاو له جماوی هه به
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 رژمی   بۆ رزگار بوون له  ی که و رۆژه ک ئه روه ستا، هه ک راوه تاکسییه.  وه توته کانم ده  چاوه ئاسنک له
، بۆ دواجار "تی وه دۆی خۆشانه"و  ره   به که  سپییه  سواری پیکابه تی، به رگایه  پشمه ددام و بوونه سه
کتر   یه  مائاواییمان له وه  دگیرییه ، به وه ی نامنمه گه و له مشه ی زانی ئه وه ای ئه دو جبم، لیفان به خه
  . کرد

ر   و منیش به وه شایه گه  ده که نگی گۆرانییه  ده  دانیشتبوو، به وه  پشه  له ی که نجه  گه و کوڕه ئه
 ژانی  مویست به ڕوات، ده ده" تی ناوهدۆی خۆش"و  ره  به ی که و دووڕیانه  ئه  بگاته که ی ماشنه وه له

 پانتایی ،" ئاغا ده مه حه "کانی  قۆپکه   به  تاور تاور، شاخاو شاخ، دۆ و دۆڵ و لووتکه وه هکانم نیگایه
. م یبکه  ته...و " کل کل "،" ، "بناوێ"کانی پشت گوندی  ، شاخه"ک کۆڕه" بناری " ریر نی هه به"
مۆ  ی ئه وه ڕانه تم و گه تی هه رگایه و پشمه ره ولر به  هه  له ی که و رۆژه ، ئه که هڕینی ماشن ڵ تپه گه له 

ری  وه ی پایزیی و یاده ری تاراوگه وه ی دوو رووبار؛ واتا نیگای یاده وانه وتی پچه ک ره ولر، وه بۆ هه
  ر سه ور به ک هه کان وه ا، یادهرگ رووم وه" دۆی بالیسان"و  ره کاتک به. بی کتریان ده تی، یه الویه

ریی  وه کانی یاده  شونپیه رک له ک سبه یش وه"دۆی بالیسان" و  وه چۆڕانه  ده وه کانمه برژانگه
" سپیلک"کانی چیای  ری دۆه یناند و سبه ناو ئاسۆی خۆگرتوودا ده  به ئواره.  دا کانمی قووتده نیگایه

تی و  ریی الویه وه  نوان شونپی یاده  له ی، که و بۆشاییه ناو ئه کانم له نیگایه. ئان کتر ده  یه له
دا، بوونیش  م لده وی خه بت، سه کی ژانگرتوودا ئاواده  بیناییه  ئستا له ی که یه م ئواره ریی ئه وه یاده
  وه مکه ده گفتوگۆی عهم  ده کانی شونکاتی ئستا و رابردوودا به رامۆشکردنی شیرازه تی فه حایه  مه له
  .شاخا ده هه

. وه بته  دوای کاتکی تانکراودا شۆڕده وژر به ره ی سه رده  هه ، ی که  رارایه وته  ره  به م ماشنه ئه
ولریش  کانی هه منه گرتووه و ئه مینی هه ده مه م حه  بۆ دواجار من و رۆسته ، که یه و ماشنه ی ئه رده هه
  وه  بیرهاتنه کی مارانگاز به یه ری ئواره مدیو سبه  له تا نیگای تاراوگه وه ئه.  وتوون  کهدواماندا به
  . یڤ په رخۆی ده به ، له ی لکرددووه کانی ئاسۆکه  پرژاوه  یاده  به ی که تاوه و هه ک ئه کانم، وه ه"تانکراو"

  
  " رمتر بکا؟ م گه که  تایه خۆشه  نه و رۆژه چ ئه وده"
  

بوو،  نه" ران نجده ی ره ه کۆمه"رپرسکی بوری  ک خوندکارکی زانکۆ و به موحسین سیاسی، وه
های رۆشنبیریی  ی ژیان به وه  تاقیکردنه نگی له نگی بده  ده کو رۆناکبیرک بوو به به
ژیا؛ واتا  ک رۆناکبیرکی شۆڕشگ ده کی تر، موحسین سیاسی، وه  واتایه به.  وه کرده ده سته رجه به
  لی کورد به کگه ل و خه  رۆناکبیرگه  رۆژگارکدا که له. ر داگرتنی ژیان بوو سه ست به و ده ونی ئه خه
   به میشه هه" موحسین سیاسی"چی  کرد، که یان پشبکیان ده خه  یه ددام له سمی سه واسینی ره هه
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.  وه سووڕایه ولر ده کانی هه  ترساوه قامه  شه  له هو مانچه  و ده ه ی رکخراوی کۆمه  بوکراوه شی پ له له
  باته و خه کانی ئه  سپه  منداه ک له یه چه ری مندا، وه وه کانی یاده ناو شونپیه م ئستا موحسین له به

  ".  تانیکردووه"،  رابردووه
و  تا ئه هه. د تربوو له من به   جیھانی رۆشنبیریی کوردیدا له  له  بوو که  جوانه و هاوڕیه م ئه رۆسته

 و   قوتابخانه کانمان له  رۆژه وه ، پکه ر گرتبهرگای چیامان " ولر قلیاتی هه نه "  له ی که نگاوه چشته
ری   دوو سبه  کورتی ئمه به. برد ر ده سه به" باکوور"و " چکۆ مه"و " گازینۆی لیالی " ئوارانیشمان له
و  و له م ئه به.  رقاه  سه وه  ژیانی خزانداری و کاری خۆیه  ژیاندا به  لهم ئستا رۆسته.  جمک بووین

  . یه میشه ئاماده ی رابردووماندا هه جیھانه
    .کانمی قووتکرد ی نیگایه وه  الواندنه ره  بزارکه وانه پاسهو  ئهنگی سیمای  ده! ت که ویه  تۆ هه-
 گوێ   به ، قوه ی شاری شه که وانی بازگه پاسه.  نم چییه نازا ، ها بگره  چییه پۆرته  پاسه وه  ئه-
  .  وه ی بۆ گامه که پۆرته  پاسه وه و قسانه م ئه ده دانک به پنه

ی  روازه  دهی وانی بازگه پاسه  ی که ته و حوکمه ریم له ئافه. پارزی کم بۆ ده  وت و خه و جۆره   به-
  هشتا که ماشنه.  وه پرسته  لشم ده پۆرتک بناسی و نه پاسهزانی   ده قوه، نه ک شه شارکی وه

ی گوشی  وه ک ئه  وه  که وانه م پاسه به. رچوون  زاردا ده م له و قسانه هشتبوو، ئه جنه  بهی که وانه پاسه
یدایی   شه  له وه دهکی سا یه نده  خه  به که نجه  گه کوڕه.  که ڵ شوفره گه کردنبوو له  قسهریکی بت خه من نه له

  :دوا خۆی گۆرانی وتن ده
  ڵ له گه له. رێ ئامدم ڤه کی ده ز خه ل ئه. مان ستران دبژم چوارشه" چکۆ ی مه چایخانه " ز له  ئه-
.  ییه نده ڕاگه  په ، که یه کی هه شییه ڵ مندا هاوبه گه ویش له ستم کرد ئه ، هه  الوه و کوڕه یڤینی ئه خۆ په

 نوان  دا له مه و ده له.  چکۆ گۆرانی ده  گازینۆی مه  چۆن له رچاو، که  به هاته وم ده نای ئههاوکاتیش و
تای   ره  سه تی، له رگایه  پشمه  بوونه ر له  به ی که و رۆژانه ی ئه وه یادهاتنه  و به و کوڕه  خۆ دوانی ئه له

نگی  ر ره به  له  ، که وه م خوارده دا دوا چایه ه ژیکه  کی یه  پیاه  له وه رانییه  نیگه دا بۆ دواجار به1981
نی  وبوونی دیمه  و تکه و کوڕه م گوگرتن له ده به. ی دیار بوو که  ئاتوونییه س پژدنه ، به که شی چایه ره

  .کردم ندهشیا کان دابه کردن، شونپیه ریدا راویده وه ری یاده فه  سه کانم له  نیگایه ی که و ونانه چیا و ئه
  

17  
و " کۆڕێ"کانی گوندی  نه  دیمه کرد و ی بده" سوار شره"شتی   ناڵ پده  ناه  به که  ماشنه 
  که کاتک ماشنه. کران ده ینه کانم  ته  ژانگرتووه  چاوه  ، به وه که مدیو خۆبارانه سیف، له کانی مه لۆفه
کی  یه زه فره ک مه  وه ، که1984تای زستانی  ره کی سهڕ په رده نگی زه به ،  شه"حوجران" گوندی  یشته گه

  وه کرده ری خافومدا بدار ده وه  یاده و گونده، له  ناو ئه کانی رژم هاتینه ربازه رچاوی سه به ، له رگه پشمه
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ی کتی نیشتمانی  یه  تازه بوو که و کاته ئه.(کردم لکشده په"  ناره هه"و گوندی  ره کانی به و نیگایه
و ئواره  له).  بوون وه دوامانه وانیش به ی ئه وره کی گه یه فرزه ڵ رژم پکھاتبوو، مه گه کوردستان له

  له. وت ڕکه به"  ناره هه"و گوندی  ره به" حوجران" گوندی  مان دوای نانخواردن له که زه فره دا مه کوڕماوه هه
کی  یه  سپده ونی خه م زینده ده  به  تازه  بووین، که ندهو گو ڕبوودا میوانی ئه  باران ته کی به و شه نیوه

ر گوندی  سه  به ڕاوکوه  ده  به وه فینه ر چیای سه سه به" ش ری ره سه"کانی  گلۆپه. بۆرژا  ده وه ه"ناریی هه"
. وتن که ده ڕین نه  وه  له وه ته گبه م بۆنی هاتنی رووداوکی نه  ده کان به گه  سه ڕوانی، که یان ده ناره هه
 ژر کۆنترۆلی رژم   هشتا له هاتبوون، چونکه  رانه وه رگه  میوانداری پشمه به"  ناره هه"کی گوندی  خه
وت،  رکه الی گوندیم به وت مای مه  رکه من به. رمیان کردین کی گه  میواندارییه وه شه و نیوه  به بۆیه. بوو

و  ڵ ئه گه و له نگانی شه تا دره.   یادم نووستووه ی له که ، ناوه هالی و مه ی کوژراوی ئه سته ک جه مخابن، وه
نار،  ک ئاوی هه بوو، وه کی هه الیه  مه ناره گوندی هه.  گفتوگۆ وتینه  که  تامه ر به حشه  زۆرزان و مه الیه مه
  کو له بوو، به م نهر م گه کانی ئایین و خواناسییدا ده نیا له مانایه ر ته  هه الیه و مه ئه. رنجکش بوو سه

  . وارکی خورت بوو جیھانی زانست و تیۆری سیاسیشدا خونده
 نوان  کرد، که مان ده قامه و شه یری ئه  سه یانییه و به وانی ئه ک دوا پاسه ک وه کاتک من و هاوڕیه

" یسی یکهب"ستژکی  دا، ده  گرده وه ی پکه" نین نازه"ی  سیف و شارۆچکه  مه-ولر قامی هه شه
  .کاند می راچه که ی من و هاوڕیه سته جه

 دواماندا هاتبوون و   به وه  ئواره ر له  هه ستیپکرد، که کان ده ربازه  هیكا هرشی جاش و سه له
   له ی که و رگایه رزایی ئه  به کانیش له بابه ، ده وه م هرشی هزی رژمه ده به. مارۆ دابوو یان گه که گونده
 ئارپچی  رگه کانی پشمه  ئارپچییه ر ترسی گوله به م له به. وتن رکه هات، ده  ده وه نینه ی نازه کهشارۆچ

  ریش له  کۆپته13. ربھنن ر ده  سه رزاییه و به ودیوی ئه یانتوانی له کی زۆر نه یه ، تا ماوه که شنه وه
  مان به که زه فره ی مه رمانده لی حاجی، فه عه. هاتن  ده و ئمه ره ک تارمایی به  وه وه ه"شکن ره"ی  ربازگه سه

هاوڕیان بیانکوژن، : یگوت  ده وه ماسه  حه کرد و به کانی ده ربازه دانی سه وه سته ده مایکرۆفۆن داوای خۆ به
کانمان خۆمان  ره نگه  سه  له  ئمه دا که رمانیده  فه وه م هاواره ده به...  ی روخاوه هیچ نین رژم وره

  .هشت جده کانیان به لکراوه شه ڕه  هه ڵ ماه  کۆمه  به که کی گونده خه. ین قایمبکه
  

ئیتر دوای . بو دونیادا رووخاند ر من و هاوڕێ ئه سه ی به و خانووه کی ئه  هیکا تۆپک الیه  له
ی  نزیک شارۆچکه گوندکی  ک له یه فته  دوای حه  سوور، که وانه ڵ شاخه گه ، له و خانووه رووخانی ئه

   ده ری خۆمان، که نگه  سه مان کرده"پیاوچاکک"رکی پکاند، گۆڕی  ی کۆپته که  کالشینکۆفه  به له دگه
  .  نزیک بوو که تی گونده  دیوی رۆژهه ترک له مه
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  وه ه نل م نله ده کان به  کۆنه بوون و ئاگریش له  کاول ده ناره کانی گوندی هه  ماه ره  به ره به
ر،  یان کۆپته ڵ ده گه ڕ کردن له عات شه  سه ، دوای دوانزه ڵ هاتنی بووی ئواره گه له. کرد ی ده نه شه ته
 جیھشتنی   بریندار و به گرتنی دوانزه  هه رباز و جاش، به زار سه یان هه یان تانک و تۆپ و ده ده

   هزی رژم، که ی ئاگرگرتوودا،  دڕمان دا بهکی رووخاو ژر خانوویه بو شوهدی له ک، ئه یه رگه پشمه
  .  مارۆ دابوو یان گه ناره وری گوندی هه زی ده ک دڕکه وه

یای   خه کرد، به باران ده یان گولله ناره کانی رژم بوچان گوندی هه یانی هزه ش تا به دوای ئمه
ویدا  ژر زه  له که ر گونده  بلدۆزه زوو بهیانیش  به.  وه ته ودا ماوینه  له رگه ی پشمه  ئمه ی که وه ئه
ند  زی به مدیو دڕکه ولر له ی نزیک هه"شکین ره"ی  ربازگه  سه ی له که که رتاپای خه  و سه وه شارنه ده
  باسی ئمه" خائین"ک   وه الی گوندی کردبوو، که  مه  داوایان له ، گوایه وه گنه  ده ی که وه ئه. ن که ده

ی دینی   گوره ت، به بت، پیان ده ڵ خۆی راستگۆ ده گه  له ، چونکه و مامۆستایه ئهچی  بکات، که
   و به مه  که و ژماره ، چۆن به بوونایه نه" ت الئیکه مه"و  " پیاو چاک " وانه ر ئه گه م، ئه  بکه ئیسالم قسه

  ربازییه  سه موو هزه و هه و ئه، تانک و تۆپ  یاره یان ته ڵ ده گه عات له  سه12یانتوانی  کالشینکۆف ده
  . ن ڕ بکه شه

  .  وه کرده  نمایش ده ناره ی بۆ گوندی هه ڕه و شه کانی ئه نه  پچ پچ، دیمه وه م ژانه ده کانم به نیگایه
بدوال،  لیب عه ، موته ریم کاکه باس، که  عه مه ڵ حه گه ک له یه  ئواره ر که به مه ک له یه فته ی حه وکاته ئه
ی  که ر چۆمه سه  چووین، له ناره ردانی گوندی هه الح و دکتۆر ئازاد، بۆ سه بدو گۆران، کاک سه ، عه هشر
کشا،  ی ده ره ی جگه که روبوومی باخچه رگرتنی به دیار به ی به که ڵ خیزانه گه  له ی که و پیاوه ، ئه ناره هه

  : پش و هاواریکرد لمان هاته
  نگۆ دن لره ئه.   ئره  گۆڕێ، یان نابی بنه وته که  ده سه یان که یتی ده ی یان مه و قورئانه  به"-
  نگۆ دن لره ئه. یگا ک گرت ده ر ژنه سه کم له وێ رۆژێ پیاوه ئه.  یه موو شووشه  هه ها ئره ئه.  وه خۆنه ده

  چوو و له هات و ده  ده وه هیی  تووڕه  به و پیاوه ئه.  پش ڕیم بنه  قورعان ل ناگه به. ن که گانان ده
    ..".خوڕی ی ده ئمه

سوکردن . م  بکه و پیاوه کرد سوک له زمده و الی چووم و حه ره  به وه ڕه و شه م یادی ئه  ده من به
  . ریی خۆم وه  یاده ، سو کردنبوو له ناره ی گوندی هه  جوانه که و خه له

  :ستام و گوتم می وه رده به له
ی  که  گونده  له1984 سای   له  بووم که رگانه و پشمه کک له من یه ی، ئه بۆ وا تووڕه   خاره-
  .م تا سوتان لبکه  هه م هناوه رانه و براده  من ئه . ڕمانکرد  شه ئوه

  :ماشای کردم و گوتی  وردی ته نگ بوو، به  تاوک بده و پیاوه م کرد، ئه ڕه و شه کات باسی ئه
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.  رتکردیه به  له  جلی پیاوانه وه  ئه کوره.   ئره وها لۆمن هاتیه  ئه نووکه  بووی هه ڕه و شه هتو ل  ئه"-
ن و گوندی  نگۆ بکه ر ئه گه ڕ له   هاتبوون شه ی که و جاشانه موو ئه لحانیش هه تان کاولکرد، ئه و گونده ئه
  نووکه  هه ی که و جاشانه ر ئه زانم هه ده.. .خۆن   ده ته و حوکمه ک جاران له  وه نووکه یان کاولکرد، هه مه

  کوره.  ناره  گوندی هه وه ها هاتیه و تۆ لۆمن ئه  ئه نووکه هه. نگۆ دابوو  ئه ریان له به ، خه سته ده حوکمیان به
کان گوندیان ل تکداین و  ، شیوعییه  کردیه ناره  پیاوان ناچی، کا حیزبی شیوعی چی لۆ هه تو به ئه
  ..".کردین ، هیچیان لۆ نه کی خۆی ماوه ش وه نووکه هه

  
ک من،   ، وه وه  بی ئه  و له بۆوه  رووخساری کاده ی له که ییه ، تووڕه وه و قسانه م ئه ده کابرا به

ڵ رژمی  گه وکات له  ئه ی، که و جاشانه  و داخی ئه  وه الوانده ی ده ڕه و شه ی ئه که ه"تانکراو " رییه وه یاده
  . کرد رده  دڵ ده ستن، له ده ک جاران حوکم به کان ورانکرد، ئستاش وه یه ام بوون و گوندهدد سه

رێ  ئه.  بوو وره کی زۆر گه ڕه شه. ین که ڕی شوعیان ده ر باسی شه  هه نووکه تا هه  حه مه  ئه  وه"-
  ".... بن خانی ت لهجیھش تان به که رگه  چیان لھات؟ پشمه  بوون، ڕه و شه ی له وانی دیکه ئه

نگکی   ده کردم و به یری ده  سه  ئاکارکی پاکی گوندانه  بووم، به ڕه و شه  کاتک زانی من له که ژنه
  و پیاوه کاتک ئه. ی که  ناو گفتوگۆی نوان من و پیاوه  هاته و قسانه  به بانی،  میھره ی پ له خۆمانه

 و هیچیان بۆ  رامۆشکردووه یان فه ناره  گوندی هه کانه مه ه ب ئ کرد، که باسی حیزبی شیوعی عراقی ده
  کو له ، به ماوه ریی نه وه  یاده ی له و گونده ر داستانی ئه ک هه ، نه و حیزبه  ئه زانی که یده ، نه کردووه نه
  . وه تلته یی ده سته وابه

،  وه"تانکراو"ریی  وه ی یاده ارهن ی گوندی هه ژاره  هه و خزانه کانی ئه مینه  خه م ئاخاوتنه ده به
  دا بوومه1981 سای  له: دام مارۆیان ده  گه  تاه و رۆژگاره کانی ئه وقی شونپیه پژاوه شه

رپرسکی  وش  به کرام، له" نگ ناوزه"گای  ی باره وانه کتی نیشتمانی کوردستان و ره ی یه رگه پشمه
شکری ئیسالمی  له"کانی  رگه  رزی پشمه له" ت مایل خه " بهکتی نیشتمانیی کوردستان بیاری دا  یه

دا حیزبی  و رۆژگاره له.  حیزبی شیوعی عراق مه ش ناچاری کردم روو بکه مه ئه. م کاربکه" کوردستان
ی پارتی دیمۆکراتی کوردستان بوو بۆ ناو کوردستان،  وه می هنانه  خه ی له نده وه شیوعی عراق، ئه

  وه ستییه ده  به یه ی هه ته وه  له و حیزبه  ئه ش که و هۆکارانه کک له یه. بوو می خۆی نه  خه  له نده وه ئه
 پاشکۆی پارتی و   خۆ کردنه  له و حیزبه م مژووی ئه  به . ته سه ی ده بوونی ئیراده نانت،  نه ده
  مۆ به  تا ئه وه ه1991ڕینی  په دوای را حیزبی شیوعی له.  ت، کاری من نییه سه رامۆشکردنی ده فه

ک  ، نه و حیزبه مۆ ئه ئه. نت که ده کانی هه رگه ری پشمه وه کانی گۆڕ بۆ خۆی و یاده وسته  الوازی هه
  رپرسه ک بۆ به گایه ند باره  ترسی پاراستنی چه کو له ، به رامۆشکردووه موو مژووی خۆی فه ر هه هه
  و حیزبه یاندنی ئه  راگه ر بۆیه هه. کانی بکات هیده موو شه ر هه سه سازش له یه  کانی، ئاماده قاویته ته
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  وه  رووی سیاسییه رچی حیزبی شیوعی له گه ، ئه ده ی نیو سه ماوه.  یاندنی کوردستانه ئیفلیجترین راگه
. کانی کوردستان وه ناسرا کی دیار بوو بۆ رۆشنبیره یه ی پگه که یاندنه م راگه ، به  بووه خنه ی ره مایه
یدا  که یاندنه کانی راگه واره خونده  نه  کادیره نگی به  ده یرانی حیزبی شیوعی له یاندنی قه چی ئستا راگه که
رگای "ی  بردنی رۆژنامه ڕوه ڕۆک و ئاستی به تیدا، ناوه رگایه  کاتی پشمه له.  وه بته  ده سته رجه به

   به  داوه حیزبهو   رگای به ی، که نییه ده  مه ته و حوکمه ی ئه ایه ئستای ژر س ، زۆر له"کوردستان
کانی حیزبی   رۆشنبیره  کادیره وه که  الی خه ر پشتر به گه ئه.  بدات، باشتربوو ناسه  ههکراوی سته وابه

 و پ ست  ده و حیزبه یاندنی ئه کانی ئستای راگه چی کادیره ، که وه ناسرانه زان ده  قسه شیوعی به
،   بووه و حیزبه  تووشی ئه ی که  رۆشنبیرییه و کۆییه ی ئه  سایه له. نووسن ناو رۆژنامه سپیترین به

ش  وه له. رامۆشکراون  تۆماریان کردبوو، فه و حیزبه کانی ئه رگه  پشمه ی که ڕانه و شه واوی داستانی ئه ته
م جار،  که  ناو حیزبی شیوعی عراق، بۆ یه مه هاتبوو  تازه دا، که1981 کۆتایی سای  مین تر، له خه
و " پشت ئاشان" بۆ  وه کی هیالکی پارتی دیمۆکراتی کوردستانه یه زه فره ی  مه وه خواره هۆی هاتنه به

کتی نیشتمانیی   یه  بوو که وکاته ئه. م بکه" ڕی براکوژی شه"شداری ناچارکرام به" رت وه"گوندی 
  وه رگه ست پشمه ده  به ی که  رزگارکراوانه و ناوچه  ناو ئه وه دا بنه ده ی نه پارت کوردستان، رگایان به

 دوو رگا زیاتر   له رگه وکات بۆ پشمه ئه. وت ر چاو که به تیم له رگایه  ونای پشمه وێ رۆژوه له. بوون
کانم  ونه تی خۆم و خه رامه کهی  وه م بۆ ئه به.  شاخ  له وه ، یان مانه وه  رژم بوونه سلیم به ته: بوو نه

ی  وه ستنه کان و به  شاخه  له وه وامی مانه رده  به  له جگهب،   بۆمن زۆر گرنگه میشه ش هه وه  ئه بپارزم، که
  . بوو کی ترم نه ، رگایه وه تییه رگایه ری پشمه ده  قه کانم به ره ده قه

.  کوردستان وه هاتنه  ده وه  رگای حیزبی شیوعییهم به م ناده کانی پارتیش ده رگه  پشمه م ده وه ئه
  کانی پارتی دیمۆکرارتی کوردستان له رگه  پشمه ی که ر جاره ی من ئاگام لبوو، هه نده وه م ئه و ده ئه

کتی نیشتمانی  کانی یه رگه ڵ پشمه گه ڕک له  شه ، دوای سووکه وه هاتنه  بۆ کوردستان ده وه ئرانه
.  وه چوونه ده هشت و  بۆ ئران تھه جده یان بۆ حیزبی شیوعی به که ڕه چی شه  نیوه کوردستان، به

ی حیزبی شیوعی  که یمانه ناو هاوپه  به  پارتی دیمۆکوراتی کوردستان، حیزبهی من بزانم، نده وه ی ئه به
رکوکدا،  ، سلمانی و کهولر کانی هه ره ڤه  ده کی کوردستان، له  خه1991ی  که ڕینه تا راپه عراق، هه

و  دان ئه ر حیسابی سه سه چی ئستاش  له بوو، که ری نه کانی حیزبی شیوعی کاریگه رگه ی پشمه هنده
موو  نی مژووی هه  خاوه یان تۆمار کرد، خۆی کردۆته وره  داستانی گه ی که  شۆڕشگانه رگه پشمه
 ناشیرینیترین  کو له کا، به ڵ مژووی خۆی ده گه  لهر درۆ ک هه  حیزبی شیوعی، نه مجۆره به. کان ڕه شه

. ر برد سه  به و حیزبه ڵ ئه گه شکی زۆری ژیانییان له  به کات که  ده رگانه و پشمه ڵ ئه گه شوازدا، درۆ له
ی   مایه بته شی ده وه کو مانه ، به ک حیزبک بوونی بمانایه ر وه ک هه مۆ نه  ئه و حیزبه  ئه ربۆیه هه
  .  قوربانی  ژیانیان کرده نگاریدا، ره  قۆناغی به ی که له رگه موو پشمه و هه ری ئه وه ی یاده"تانکردن"
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   حیزبه ی که یه نده و گه ر ئه رانبه بت به کی هه یه ی قسه وه  بری ئه مۆ حیزبی شیوعی، له ئه
یمانی  دا باشترین هاوپه و کاره ، له وه وانه  پچه هچی ب کا، که وی ده یه رچاویدا په به ی له که یمانه هاوپه
س و کاری  یک که قاویتکردنی کۆمه  ته کانی، به  درینه رگه ناوی پشمه حیزبی شیوعی به.  کا و ده یه په

ر  ک هه ، نه و حیزبه مۆ ئه ئه. کات  ده هیده موو شه و هه  و خزانی ئه رگه ڵ پشمه گه کانی، درۆ له کادیره
 پناو  کو له ر برد، به سه تی به رگایه  پشمه  له ژیانی کا، که  ده رگه ک پشمه  کۆمه زی بهب

  یاندنه رانی راگه به ڕوه  به  به و ئامۆژگاریانه کاتک ویستم ئه.  وه  خۆی بسته یه ییدا ئاماده سته وابه
ی پرس  وه دا، بئه وه ی ئه  تۆه م له بژارد، به گیان ههن ر خۆمدا بده رانبه به نم، له یه یان رابگه که رزۆکه له
.  منیان سانسۆرکردبوو ی که وتنه کات، چاوپکه کارده" رگای کوردستان "  له ن، که باس بکه  عه مه  حه به
ر  ک هه یاندنی حیزبی شیوعی ناتوانت، وه مۆ راگه  ئه ، که یه پیوه  داته خالقه و ئه  ئاکامی ئه   وه ئه

و  یاندنی ئه کانی راگه ته سه  بده ره به ڕوه ش زیاتر به وه له.  بکات ناره ک هه ردانی گوندکی وه حیزبک سه
   له ی که و نووسینانه  ئه ش، مان شوه هه ، به ستانن وه سته موو رووداوک ده ر هه رانبه ک چۆن به ، وه حیزبه

  . وه یدا کابۆته که  داشۆراوه رشیڤه  ئه یان، له که ریه وه ک یاده وهمھاتوون،  رهه تیدا به رگایه ژیانی پشمه
       
و  کانی خۆم و ئه  تاکوو برینه  روانین بترازێ هیچیترم نییه  له  ساڵ، که20تا من دوای  وه ئه
  زبی شیوعیفتاری مردۆخی حی  ره  له و خزانه کانی ئه  بزارییه  بۆیه . وه ناره بالونمه ی گوندی هه خزانه
، رۆحی منیان نامۆتر  یان که  ورانکردنی گونده شدار بوون له  به ی، که و جاشانه مان ئه ستی هه و باده
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کم  یه  ونه م، که نیا توانیم داوایان لبکه خشم، ته وان و خۆم ببه بووری به مک سه ی که وه بۆ ئه. کرد ده
ی  رم رگه م شه مان گرت، به که مک ونه ک هاوخه ی، وه که اشهر  هه  و دوو منداه که پیاوه. ڵ بگرن گه له
  .  وه ینه کانمان کۆبکه دا یاده گرنته و ونه  له  گرت، که که  ژنه له

  

  
  2005، هاوینی  ناره ڵ خزانکی گوندی هه گه ندرن له هه

   
رقاییدا   سه ی له یانییه و به اوی ئهت  هه ی، که  باریکه و تیرژه دوای ئه کانم به  نیگایه ی که و کاته له

نگوین و   داستانی کینی هه م گوگرتن له ده شم به که  هاوڕیه قببوو، کیژه رامۆشکی کردبوو، مته فه
یی   بازنه ر شووشه سه ی له که پاغه ستک قه  ده ردان، به موو ده رمانی هه ک ده کارهنانی الی کورد وه به
    .گرت  داده که نگوینه هه

 جامی  ، له وه ته وه مان دوور که که خه تبه ی مه که ره نجه  په  نائاگایی، چاوم له ک له یه وه  ئاوڕدانه به 
کی  ی دوکه ریاچه ناو ده  له ولرم کرد، که هه یری  کانم سه  ژانگرتووه  چاوه وه به که ی ماشنه وه پشه
  . جمجما مشیدا ده خۆه

ولر،  کانی هه  دیمۆکراتییه پرسی رکخراوه ر ندم بۆ کاک شوان، به لوه هتی دکتۆر ئ کاتک حیکایه
ی  سانه و که ی ناشیاوی ئه ر کشه سه دا له ویده ویش هه ، ئه وه ته تم هناوه که باسکرد و پشم گوت نامه

ر  ت، هه سه ی ده هیران و قه  زانی من ئه م شوان که به. نت یه وستی خۆی رابگه یی هه ند دزه لوه ک ئه وه
  ته سه و ده  کۆی ئه کو له یی نابینم، به ند دزه لوه ک ئه ی وه رانه رمانبه  فه و تاکه ی ناشیاوی ئه  کشه له
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شمان  کی هابه یه تم بوو؛ چیتر قسه مان خه که دا، گفتوگۆیه یرانه و قه  له شداره وخۆ به  راسته بینم که ده
  .  وه مایه نه

و  ر ئه به له" الن د باجه مه ی موحه خانه سته خه"م  جھشتم، به  کۆنک به  له که اشنه هیکا م له
کردم و نیگای  ده دی نه له ی به وه و ماه ره ک رۆژانی تر، به کانمی داگیرکردبووم، وه  چاوه  ی که ره ژانه سه
 . بوو ردان ده رگه کاندا سه رییه وه ی شونپی یاده ناو تاریکی ئواره ش به تاراوگه
  

  
  

  2005 هاوینی  ،ێدایکم زار
 

  چاوه به. کرد می ماچده که ته که  شه  روومدا هات و المله  به وه  رووخسارکی مندانه بهزارێ دایکم 
ی  وشه  حه ڕژانه کانی ده  تیشکه گام، که رده کانی مانگ وه و ئاونه ره  رووخساری به  وه کانیه نگوینییه هه
.  وه الوانده مدا، ده نیه کانی هه  نوان لۆچه تیمی له نی الویه مه  ته کانی بانه  میھره نجه  په  به مان، که ماه

ر  کانی سه  رژاوه ی فرمسکه وه م تروسکانه  ده بوو، به  بئومد ده نه مه و ته ی ئه وه ڕاندنه  گه کاتک له
کانی  پیاوه: " وه گامه تی منی بۆ ده رگایه مه ۆژانی پشه، داستانی ر وه کانیه نگ پاییزییه  ره ته روومه
و   پاش ئه نوکه ئای کوڕم هه.   وه تمان لۆ بینه که یانگۆت بۆ کوڕه گرتم و ده رگای ماریان لده ددام ده سه
... تلھاتیهتو لۆ وا ئه. ریان کردم ده ر تو شاربه سه ند جار له چه.  وه ڕایته  لۆمن گه و حاره  به موو ساره هه
  ی که ریانه سه رده و ده تی ئه ژمه م حه ده به..."  کوڕی من ئای...  خت و خۆڕای خۆت و منت پیرکرد له

  وایه که. گرم پی هه ر شانی چه سه رم له توانی سه مده تی من خواردبووی، نه رگایه ر پشمه سه دایکم له
 87-1986 سانی  له. هات ردوونی لده تی گه  کۆرپایهریی وه ی دایکم زارێ بۆنی یاده که شه  ره  دیفه قه

ستیانکرد  کرد، ده ویان ده یته  دژی کورد په ی که  دڕندانه ته و سیاسه ی ئه  درژه  له ددام، کانی سه پیاوه
. ن بوو وه رگه ست پیشمه  ده  به یانکردن که رانه ڤه و ده ی ئه وانه کان و ره رگه مه  دایکی پشه   گرتنی به
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. یان کردبوو"دۆی سماقولی"کانی   گونده ی وانه ی من، ره وه وی و بۆ هنانه که  ده و شاوه ر ئه دایکیشم به
 و  و شاخانه ی له ردانبوونه رگه و گرتن و سه داستانی ئه   ، به وه کانییه ردوولکه  سه م ده  دایکم به که
ک  کانی روحم، وه ، نیگایه وه الونته کانم ده رییه وه  ، یاده...ناو شار ولر و بزربوونی له ی بۆ هه وه ڕانه گه

  . گرن ده رهه کانی دایکم، سه ردانه رگه  سه دوای شوپیه منداکی پخاوس، به
ی  وه کردنه  دووباره بوو، دوای ، زاری وشک ده ردانییه رگه و گرتن و سه ی برینی ئه وه  کوالنه کاتک دایکم به

ی خۆماندا  ته و حوکمه ش له نووکه ریان لدابوو و هه به  خه ی که و پیاوانه مان ئه  هه ی، که ره سه و که ئه
و  م ئه ده به. کا  و ماچمده وه سته کانی ده  لوه وه کانییه ته ت خه  خه په  ناوله به جا و تدارن، ئه سه ده

برینگاندنی ئاسمانی  بارێ و  دوای هه ندا دادهوی م ر ته سه ی به نیه ر هه کانی سه هره وری قه  هه وه ماچه
  مردیمه تا نه کی بنی و هه  ژنه زم لیه من حه ، ئه کوڕیژگه: " گێ و ده رده کانی، رووم لوه چاوه
 ."کانت ببینم منداره

  
  
  

   زووه و سپده ژمرێ و ئه دا ده که  ونه رم له کانی سه  سپییه ک، مووه ر چرایه به دایکم له
  . وه کاته ده... رد زه... کانی سپی  فرمسکه به

  : کا و ده  ده  قیبله پشتی له
    رمه ڕ گه کانا شه گه ڕینی سه  وه له"
  ... وه دورانه ر نه رین و هه کان وه شگوه ره
  . وه  بکوژننه و رادیۆیه ئه
  ... وه ڕنه  لۆ ناگه وزانه  سه رد و خدری زینده م حاجی زه ئه
  ...ێ...ل... ل... ل  ده... ی ل هه
  ....  وه نارده کت نه زه ران کاغه نده  هه تۆش له ئه

  ...)کی تر یه سكاندیناڤیا دوورگه (
  
   

18  
مویست   ده وه مانه م گفتوگۆکه ده کانی بارنت سوکڤدال به  پ کتبه هۆده  ، لهدا"ر تۆرن سۆده" زانکۆی  له 
زانی  مده نهل  وهم،   کوردستان بۆ باسبکه دۆخی ئارامی سیاسی لهر  سه ندک زانیاری کۆنکرتی له هه

مزانی باسکردنی  ک ده الیه له.  وه مه تی کوردی بۆ روونبکه  و دوو حوکمه ی مژووی دوو ئیداره چۆن کشه
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. بت ۆن دهشمزانی دیدی بۆ کورد چ بار و ده کی ناله  ونایه بوو به و ده  بۆ ئه له سه و مه کانی ئه کارییه ورده
. کرد بنشینم بۆ ده ره شی عه ی نوان کوردستان و به  کاتییانه و جیاوازه  باسی ئه وه  بری ئه  له بۆیه

م  دا، گوزاره  نوان دوو ئیداره ک له رکیه  کبه ک جۆره ، وه وه ی ئاگایی خۆم بالونمه وه هاوکاتیش، بۆ ئه
مژووی "شی   به  له ل مامۆستا بارنت سکوڤدال، که. کرد ی کوردی ده ته و دوو حوکمه  دۆخی ئه له
،  وه  بکاته  گرنگانه نه و الیه ر ئه سه غت له یوست جه ، ده ر مژووی راسیزم نووسیوه سه دا، دکتۆرای له"هزر
 کوردستاندا  عریفی و ئابووری له هزکردنی بونیاتی مه  به وه وه الی ئه به. رن بۆ داهاتووی کورد  هانده که
هزکردنی  منیش بۆ به. ی داهاتوو  کوردییه ته وه و ده ی ئه واره مندنی قه ک بۆ خه یه مینه  زه بته ده

  دا له ومده هاوکاتیش هه.   ئارادایه وێ له  ئستا له کرد که یایم بۆ باسده ی خه و نموونه کانی ئه بیرۆکه
  مجۆره کی له  ئاگاییه  بیریان له ته سه و دوو ده نم ئهزا  ده من که. م ی خۆم تبگه وانه و بیرکردنه ناکۆکی ئه

  ش له یه و دوو ئیداره ئه. ستی بوو به بارنت سکۆڤدال، مه" مژووی هزر" مامۆستای  ، که وه کردۆته نه
  .نازن کانیان ده  جیاواییه شدا به ئاستی رووکه

کانی ناو  رچاوی خوندکاره به   زۆر جار له ، که و مامۆستایه می پرسی ئه  وه هاوکاتیش له
می خوندنی زانکۆ، ناچار  ڕ میتۆد و سیسته مه یاند، له گه  دۆزی کورد راده دا، پشتگیری خۆی له که پۆله
  . م ری  بۆ نمایشبکه یک بیانۆ و فاکته  من بینیبووم، کۆمه ی که وره  گه یرانه و قه بووم بۆ ئه ده

و  ست به  ئاسانی هه دوت، به ی ده که وه ته ی نه ر ناسنامه سه ک له ڵ بیانییه گه مرۆڤ کاتک له
و  کانی ئه ره  گه توانت، کونه  ده وه ی بونیاتی بیرکردنه نیا گوتارکی تۆکمه  ته کا، که  ده نگانه ئاسته
  . ر بکات سه  چاره یه ناسنامه

  ی که و راستییانه رد و ئهک م ده که  بۆ مامۆستایه ی که و قسانه  داخی ناکۆکی نوان ئه زۆرجار له
  .  م  رزگار بکه و گفتوگۆیه  جۆرک خۆم له مویست به مزانی، ده خۆم ده

دا  که ناو ماشنه  له ی که نگییه و بده کرد ئه زی ده ، حه وه یه که م ئاژوانی ماشنه ده دکتۆر ئازاد به
ک  وت الی خه  رکه  من به ، که وه رزکرده هریای ب که ی زه"  دایه دایه"، بشکنت، گۆرانی  وه دایه نگیده په

کانمی  یدای بن، کۆچی نیگایه  زۆر الوی کورد شه مۆ  ئه نگه  ره  ، که ه و گۆرانیبژه بوو نگی ئه  ده گوم له
مدیوی جامی  نی کشوماتی سروشتی  ئه  دیمه نگی له  بده ، به میشه ک هه لیب، وه موته. راگرت
 انتی رگایه ی پشمه  ژیاننامهن بوولک نگه  دیمهکانی باواجی  شاخه  زنجیره.ڕوانی ی ده که ماشنه
ی  ر ژیاننامه ک هه لکن، نه موویان شونگه  هه  شاخه و زنجیره نگی ئستای ئه ی بده دیمانه. کرد نمایشده
ردیش ی کو وه ته  ژیانی نه ک له کو شونکاتکن مژوویه ن، به که تی من نمایشده رگایه پشمه
  قامه و شه ر ئه سه تا له وه ئه. مارۆدراوم  رووداوی شونکاتدا گه  هرشیک له  من به وه لره. ن که نمایشده
  رک، له ک بینه مبینی، ئستاش وه کان ده وه  شه نیا به  مژووی خۆمدا، ته  رۆژگارک له م، که که رده

  . ڕوانم ، ده وه مبیننه  چیتر نه ی که رانه و براده کان، ئه هیده کان، شه شه  هاوبه سه کانی خۆم و که رووداوه
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کانی  ته ه کانی قوویی و هه وه رابی راڕه ناو سه کانم له ، نیگایه وه ستی راستم دایه  ده کاتک ئاوڕم له
سانی کانی  خته  سه نه ی دیمه  ئاپۆره وه کانمه ی نیگایه فه م باه ده به. بوون شتی کۆیدا نقووم ده ده

سو و  ناو په ر په هه. ست به یان ده ریمدا شریته وه  یاده تیم له رگایه ی پشمه87 و 83، 1982
دا، "گین نره" گوندی   کردنی نیگام له ڵ ساتمه گه له. تمگر یانده  داستانانک هه ره، به ڤه و ده دھاتکی ئه
دا  و گونده ی ئه که وته  مزگه دا له"ر حه تۆ سه چه"ڵ  گه  له ، که وه  یاد هاته م به نگاوه و چشته زستانی ئه

و  ر، ئه حه تۆ سه چه. کانمان کانی نو کراسه سپیه ی ئه وه ی دۆزینه ر ژماره سه کرد له پشبکمان ده
   کاره دا بهژن  رۆژی جه چی له ون، که رزاری ئه کان قه ژنه موو جه  هه ی، که  ناسکه رگه پشمه

 من شیرینتربوو،  ن، خونی له ک کورد ده ، وه ، مائاوایی کرد، چونکهی شوباتدا1   ی که ترۆریسته
ستی  به " ئای له. سپم راوکرد نجا ئه ی په  و منیش نزیکه وه ی دۆزیه که  نو کراسه سپی له  ئه65
ی  و بستانانه کانی ئه ه خ  و شوتییه  پاییزان، الفاوک گندۆره نگه م بارانی دره که ڵ یه گه  له که"  رغه شه
کان  زه فره  مه یانیان  له  به ش که بردن و ئمه ڵ خۆی ده گه  بوون له سته و به کانی ئه  نکاه  له که
کان  یه"توتا"ی  وه  پشته ، خۆمان له وه بووینه ولر شۆڕده شتی هه و ده ره سران به ، یان عه وه ڕاینه گه ده
 ئاسمانی مژگرتووی  کاتک نیگام له. مانخوارد  و ده وه گرته ده کمان هه شوتییه و  ند گندۆره دا و چه ده هه
ریمدا،  وه  یاده کانم له یه"با  موقه یاره ته"ر و  کۆپته نگی  دهفی، ده کانی رۆژئاوای کۆیه هه ته ه ر هه سه
" با موقه " وکات به  ئه ی که یارانه  تهو ر و ئه  کۆپته ڵ هاتنی ئواره گه  له وکات رۆژانه ئه.  وه دایه نگیانده ده

یان  ره ڤه و ده هاتن و ئاسمانی ئه کانمان، ده زه فره ی مه وه  خواره  چوونه  گرتن له ناسرابوون، بۆ رگه
ری  نگه نگیدا له ناو تۆزی بده  و  له دراوه ی مانگکی هه رده شتی کۆی، هه  دهشئستا . وه نییه ته ده

  . گرتووه
   له چوو، هنده  شاعیرکی ناسک ده ی له نده وه کانیدا، ئه وت و نیگایه سوکه  هه ر ئازاد لهدکتۆ
ستم  من هه. بوو شدار ده کاندا به  باسه ن و کورتدا له گمه کی ده  همنییه  له میشه هه. چوو ده دکتۆر نه

شی همنی  که ی ماشین ئاژوانه  شوهت نانه ته. بووری  دنیایی و سه  له  بوونکه  الوه و کوڕه کرد ئه ده
  . بوو

 بناری  کانم له ، نیگایه  ه"شۆڕش" وابزانم ئستا ناوی  ه، که دی دگه ڕین له شاره  دوای تپه له
م،  که  سودییه پۆرته ی پاسه وه زانینی خوندنه  نه  له که ربازی کۆنترۆله  کاتک سه .یی مه چیای باواجیدا ده

  هاته م ده موو ئۆتۆمبیالنه و هه ، ونای ئه وه کرده غتده یی خۆی جه  کارامه وه ی منه ردنهیرک م سه  ده به
دا من  یه ره یته م سه رێ، له ئه.  وه  دانایه مان ره یته دا سه قامه و شه ر ئه سه  ساڵ، له18  ر له  به رچاو، که به
 ترسان لم  ندکیان له  هه ستۆ بوو، که ه ئ م له که و خه ی ئه یرکردنی ناسنامه رکی پشکنین و سه ئه
هشتا گشت . ک ی خه  راستی و ناڕاستی ناسنامه بوو له تم نه کی تایبه م من زانیارییه به.  وه پاڕانه ده

  . وتن رکه  ده و ئمه ره  به وه ولره  هه کان له ره لیکپۆته کردبوو، هه کانم کۆنترۆل نه ئۆتۆمبیله
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 ناوی گوندی  یان له کانم ساتمه ، چاوه وه چنییه ی ده و رۆژه کانی ئه انم ونهک  نیگایه هاوکات که
شین  گۆمه. واسراو، نووسرابوو کی هه یه که نه  ته ر پارچه سه  له که قامه نیشت شه  ته  شین کرد، که له گۆمه
 کاتی  موو له  هه ی، که ایانه مامۆست و کیژه رمی ئه میوانداری گه. تی رگایه  یادی ژیانی پشمه  له لبومکه ئه
  و گونده ئه. گرت یانده  هه وه هاتمه تا ده هنام و هه   خواردنی خۆشیان بۆ ده وه ولره  هه یاندا له وه ڕانه گه

ک   هۆگرم ببوو، وه و گونده  له ی که  منداه و کچه یادی ئه.  تی کۆیه  رۆژهه جوانترین گوند بوو له
  و منداه شین، ئه  گۆمه  داهاتینه زه فره  مه کاتک به. کردم ڕ ده رم، رۆحی ته شونپی فرمسککی گه

بانی  پاکی و میھره. یان وه  ماه وه مبرده گرت و ده ستم ده منیش ده.  که وته  مزگه هاته دوامدا ده  به قشتیالنه
  . یان سازگارتر بوو که  ئاوی کانی گونده  له و منداه ی ئه واده خانه

کانی منی  کانی من، نیگایه وه ک هورژمی بیرهاتنه ی بنار چیای باواجی، وه که لووله رده مای گه سه
  .  دا و ناخی ئاسمان لوولده ره دوای خۆیدا به به

،  وه ڕینه په دا ده قامه و شه ر ئه کانی سه ربازه رچاوی سه  به ک، به یه فرزه ک مه ی، که وه و رۆژه یادی ئه
کانم  نیگایه. بوو  ده واره کانی روحم غه  لکچژاوه ناو ئاراسته ، له نگه  دره سره م عه تاوی ئه رابی هه ک سه وه
  بوونه  ئواران ده ی، که و مانه کرد و بۆنی ئه کانی بناری باواجیدا کۆچی ده ناو دھاته  به که  یه که یه

  .  وه یهدا نگیانده  یادمدا په رگه، له تی پشمه که ی شه سته النکی جه
  کردن به نیا ئاماژه چوو پی وابوو، ته  وده دکتۆر ئازاد، که.  ری حاجی قادره یکه  په مه  ئه-
 دروست  ی ئمه نگییه و بده ک له یه وه رینه توان له رز حاجی قادری کۆیی ده ری شاعیری رۆح به یکه په
ریکت  کانی ئستای خۆی خه ته که  شه قام و خانووه  رووخساری شه  به  شونکه شاری کۆیه. کات ده

،  که ئوتۆمبله. کات رقاتده ری سه ری رۆشنبیریی و هونه ی کۆچه ستره  ئه ک له  ونایه کو به ناکات، به
کانی حاجی قادر،  راییه  ویستگه د، شیعره مه سعود موحه کانی مه  بای کتبه ک کۆچی نیگای من، به وه
کانی  رایه  راسانگه ی تاهیر تۆفیق، شیعره" هاره شیرین به"ی  ه ن، زایه سه  رهنگ ی ده کانی سوه زه ئاوه

ر  ک رووبه  وه کۆیه. شاخان ده ت سوتاندا هه یبه ر کوی هه سه  ناڵ به  ناه به وانیتر،   ددار و ئه
ی  سته  جه گکی زوڵ لهن  ده ، که یه نگینه  و ره  ئاوه و شونه ریی ئه وه ک یاده م وه ، به یه شارۆچکه

  . کات زمانی کوردی، نمایشده
  های پشینه ی به وه کردنه  ئاونه کرێ شونک بت بۆ به  ده ی کۆیه یه و زانکۆ تازه  ئه وه لره
نگه  ی ده وه نگدانه  قووڕگک بۆ ده توانت ببته  ده و زانکۆیه کاتک ئه.  و شاره کانی ئه مژوویه

ک بۆ گوتاری  یه روازه  ده  بکاته  مژووییه و پاشخانه  ئه وه کانه  نویه  روانگه  به ، که کۆیهکانی  کولتوورییه
و رۆشنبیریی  ره  به وه لوکاله/ر ڤه  ده ، له  رۆشنبیرییه و پاشخانه ش ئه مه به. کی جیاواز رۆشنبیرییه

سعود  ر مه رانبه  به نگییه و بده ی ئه هتوانت تۆ  کاتک ده و زانکۆیه ئه. فراژت جیھانی ده/رایی گه مه هه
و،  کانی ئه مه رهه ر به سه  له وه  لکۆینه ت به شکی تایبه شی زماندا، به  به  له ، که وه د بکاته مه موحه
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ک  کو وه ک زمان، به ر وه ک هه د، نه مه سعود موحه کانی مه مه رهه  به ب بم، که  ده وه لره. رخانبکات ته
   .   وه ڕته تی بۆی بگه  پویستی پیه میشه  بوونی کورد هه ی که و پرسیارانه  له  خاککههزریش،
  

و واتای   به ، که وه کرده  ده وته و ره ر ئه سه غتی له کانی جه کردنه  ئاماژه مامۆستا بارنت سکوڤدال به
ر  سه بت کار له ن، ده  بکه امادهتکی کوردی ئ وه ی ده ی خۆتان بۆ ئایینده وه ی کورد، بۆ ئه ئوه"و  ئه
  .  ئاگایی کوردیدا  له  بونیاتکی تۆکمه  ببته ن، که  بکه  پرۆژانه رزه و ته ئه

 نوان  ل، له شتیگه  که ک له ک پشانگایه دا شاری سلمانی، وه که مدیوی جامی ئۆتۆمبیله له
یی   خاونی و ئاماده دا سلمانی به  دیمانهم که  یه له. ری گرتبوو نگه زمدا له کانی بناری  ئه گردۆلکه

زانی شاری  دا، مرۆڤ ده م دیمانه که  یه ر له هه. ولر نابینرت  هه  له کا، که کان خۆی نمایشده زه گه ره
  زه گه  هارمۆنی کردنی ره ر به رانبه  به ستانه وه سته ولر، ده ک هه  وه ، که  نییه و شاره سلمانی ئه

مۆ  ولر ئه  هه ، که وه ست گومانی مژووی کورد بوونی ناتلته  ده  به سلمانی شونکه. کانی ییه وه ته نه
زموونی میرنشینی بابان و سروشتی  کانی ئه  پادداشته وه ئه.  موو کاتکی تر داونگیری بووه  هه له

  مۆ له  سلمانی ئه ی که و شته واتا ئه. کا  رزگار ده  گژاوی الوازی ناسنامه  سلمانی له ، که جوگرافیایه
زنی  ند شاعیرکی مه  میرنیشینی بابان و چه  له ، که یه و میراته نیا ئه نازت، ته ولردا پی ده ر هه رانبه به
م   دن له وه الچۆالنه  قه  له و میرنشینه بۆچی ئه: کرێ بپرسین ل ده وه. وه بته  ده سته رجه دا به ره ڤه و ده ئه

ت  بۆ  سه قی ده  چه وه  سلمانییه ، له وه وانه پچه مۆ به چی ئه ن، که که ا شاری سلمانی دروستدهد شونه
  کان، له هتد میری بابانه... ؟ ئایا ئاگایی کولتووریی، ئابووری، سیاسی و  وه گوازرته چۆالن ده قه

و  ، ئه وه یه و روانگه ؟  له بووه همیوتر ن کتی نیشتمانیی کوردستان، خه ی ئستای  یه وه بیرکردنه
شدا کار   ئاستکی رووکه ی له خۆنازینك، هنده ک به ی سلمانی، وه  سیاسی و رۆناکبیرییه ته سه ده
 و  وه ر کردنه سه  کار له نده وه کا، ئه کانی بابان ده زموونی میرنشینه تیسمانی ئه رکردن و قه ڤه  ده ر به سه له
  ک ماک، به کانی بابان، وه کانی میرینشینه وایه رمانه دا فه ی نۆزده ده  سه ر له گه ئه. اپدانی ناک ره په

  مۆ به تی ئه سه چی ده ، که وه کردبته ری بوونی کوردیان، ئاوه وه دروستکردنی شاری سلمانی یاده
ونیان   خه ره ڤه و ده کانی ئه  زیاتر، شاعیرهک یه ده  سه ر له ر  به گه ئه.  رقاه دا سه و ماه رگای ئه داخرانی ده

تیسمان  مۆی شاری سلمانی گوتاری قه چی شاعیرانی ئه  بینیبت، که وه  گوتاری کوردییه به
  . وه نووسنه ده

خۆنازینکی  ن به یانتوانی خاوه دا ده و شاره تی سیاسی و رۆشنبیریی له سه  کاتک ده واته  که
  کانی بابان و شیعره زموونی سیاسی میرنشینه  ئه ر، رخنه رچه دابانکی وهک  رابن، که وه ویستگه
 ؛ واتا  وه کرده ده ری ئاوه رتاسه و گوتارکی سه ره  به وه رییه ڤه  گوتارکی ده کانی نالی، له راییه کوردگه

ک هزکی   وه ، که وه کرده ده سته رجه کی مژوویی به زموونی سیاسی میرنشینی بابان واتایه  ئه وکاته ئه
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ش،  تیسماوانه  قه و گوتاره  کۆی ئه خست و له کده کانی کوردی یه  لوکالییه ر،  گوتاره رخنه رچه وه
  . یهمبھنابا رهه ی به واتیانه ته گوتارکی نه

دندا راوردکر  کاتی خۆ به نیا له ریی سلمانییدا، ته وه  یاده زموونی میرنشینی بابان له ئه  ته به هه 
ک گوتارکی   وه ی، که یه گه  به شنه و چه ک ئه ، نه یه یی هه ک ئاماده یه نامه گه ک به ولردا، وه ڵ هه گه له

  . بکات  ئاماده،کراوی سته رجه  به کدا، بوونی لکداباوی کورد به کتییه  یه مژوویی، له
رگای  رده  به جی هاوڕمان له هر  قه  رۆچوو بووم، شره وه ی نالییه دوای کۆچی شیعریانه به
کرد و،  رنت ده نته ی ئه  کۆمپانیاکه وێ ئیشی له  له کردین، که ڕی ده  چاوه وه نینه  پکه ی به که خانووه

  ی شره که  ژووره یانی له تا به مان هه که وه ناو شاری سلمانیدا، شه ڕان به دوای گه. ی بوو که میش ماه هه
  .ر  سه برده

19  
ره ، یان ئه وه  دایکبوونه م له ده کی ئازارگرتوو به یه سته ک جه کانی باران، وه  کشاوه ۆپه دی  ست
  و پرده  خوار ئه کانیش له میه گه. دا ، گنگیان ده که ی فارگۆنی میترۆیه ره نجه ی په ر شووشه سه کشاو، به

کانی  پۆه ناو شه کرد، له ریدا رایده سه  بهر وبه ی ئه که و تونله ره  به که  میترۆیه ی که دوور و درژه
کاندا،  گرافیای تاراوگه ر جو سه کانی رۆح به بای نیگایه. چوون هاتن و ده ک ده یه ، ب ئاراسته  که ریاچه ده

  .  وه چنیمه ی ده که کانی کۆچه ن، تیرژه ن دیمه دیمه
ئازاد . مان کرد"م رده خشی سه هزگای چاپ و پ ده"ردانی  لیب و دکتۆر ئازاد سه ڵ موته گه له

ریوان وریا قانیع، ئاراس  بدو، مه وت عه که د، هه سوه د ئه حمه وزاد ئه رد، نه ئوف بگه رزنجی، ره به
روخزاد و  روغی فه ش و سپی فه ی ره کاندا ونه  ژووره وێ له له.  میوانداریان کردین  چایه به... تاح و فه

دوا ساتی . کردم یریان ده واسرا بوون، سه یی هه کی الکشه یه  چوارچوهناو  له سوهراب سپھری، که
کانی  م  ئاوازی گۆرانییه ده رد به بگه. رد کۆتایی پھات ئوف بگه ی کاک ره که  ژووره مان له که ردانه سه
   من، که ارک له پرسی ولر و به ر هه سه ک له یه  نوکته ش به  و جار جاره وه یبرده یاڵ ده ریان خه جه شه
رد،   ئوف بگه ر دی کاک ره به منیش له.  وه کردینه ری ده سه زانم، به دهیوست بزانت سودی باش  ده
ژیم و   سود ده  له  ساه15 من  زان، که رد ده ئوف بگه ئاخر کاک ره.  وه دایه مم ده  وه قیرۆکانه فه

وای   هه و پرسیاره نیا به مان، ته که دنی میواندارییهچی بۆ خۆشکر ، که  سودی خوندووه زانکۆم به
ئوف  رێ کاک ره ، ئه بپرسممویست  و، نه ر دی ئه به ر له ههم  ، به وه کرده ر ده سه  بوونی منی به تاراوگه
خش و  زگای په ده "  له ی چۆن ئه،   خوندووهشت زمانی فارسی  و نه ئران ژیاوی  له نه  رد، تۆ بگه
رگانی  ریکی وه  و ئستاش خه بیاتی فارسیی ده سپۆڕی زمان و ئهدا، پ"م رده ی سه وه کردنهبو

کانی فروغ  تی نامه ربینی گرنگایه  ده رد، جار و بار، به کاک بگه؟  روخزادی  روغی فه ی فه"کان نامه"
ر دی  به  دیسان له.کرد جکشدهرن ی سه که جلیسه ، مه  نانه امهو ن ی کورداندنی ناونیشانی ئه فروخزاد کشه
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و  یله  مه وینداره  ئه  کیژه زۆرک لهی   پریاسکه  مویست بم، ئاخر کاکه رد، نه ئوف بگه  ره کاکه
 بوونم   نوان ئاماده من له.  وتووه  تیادا خهیفروغکانی  نامه ک وهی  یان نامه ، دهیکورد بگرکانی  شاعیره

ی   ڕوانی ساویلکانه  نوان چاوه  شاد ببم و، له رانه و براده ی ئه  دیمانه م بوو بهمجار که  یه ی، که و شونه له
زگای رۆشنبیریی   باترین ده زگایه و ده ئاخر ئه. بووم ردان ده رگه  ونای رۆشنبیریی کوردیدا، سه خۆم له
  زگایه و ده ، بۆ له  بۆ نموونه  کهم،  تبگه  رۆشنبیرییه و لوغزه دا له ومده  هه بۆیه.  سلمانیدا  له کوردییه

ی  ستووره مرد، یان گۆران و مه ی پیره ی فروغ و سوهراب، ونه و ونانه ی ئه  جگه دا، له رۆشنبیرییه
روغ و سوهراب و   ئاوزانی فه ، هنده ره ڤه و ده رانی ئه  نووسه مجۆره ، بۆ به ناواسرن؟ باشه شاعیر، هه

فراندن و  یری ئه ردوونی سه کی گه ک ونایه کرێ وه  مرۆڤ ده  که یاده م له وه ری فارسین؟ ئه هونه
 بۆ  ک، که یه وه ته م نه به. ن وه ی خوندنه  جگه وانه  داهنانی ئه  که ینه  زه شم له وه ئه. ران بکات فرنه ئه
ر  سه ی له وره کی کولتووری گه یه رکی داهنانی پرۆژه  و ئه یه زگای رۆشنبیریی هه  ئازادی ده  به مجاره که یه

   ئستای ژیانیدا ئاماده کانی زمانی کوردی له داره هره  به وی، ونایه عنه کی مه ک همایه بت وه ، ده شانه
کانی  ر و گۆرانبژه  نووسه ری کوردی به ر و خونه ی نووسه و ئاوزانبوونه ، ئه وه  دیوکی تره له. بکات

ر  رانبه  به چی له که.  وه بته  ده  دووباره ک ئاراسته  یه  به وه کانه فتایه  حه ر له هه؛  فارسی، شتکی کۆنه
ولر ئاوازی تورکی   هه تی کوردی، له سه ستبوونی ده جۆش، دوای باده  و به ک شتکی تازه دا، وه وه ئه

  .  ری گۆرانی داگیرکردووه هونه
  ین، که ڕێ بکه بوو چاوه ی، ده که  مژووییه  کوردی و پگهزی گه ردی ره  هۆی بگه شاری سلمانی به
ند   چه  به و شاره ری ئه م ئاوزانبوونی رۆناکبیر و خونه به.  دایکبت دا له گوتاری رۆشنبیریی لره
 زمانی  ریکه خه... روشی شایگان و   فروغ و سوهراب دی، ده حمه ک ئه بابه: ک رۆناکبیر و شاعیری وه

  به. راوزی زمانی فارسی  په بته  ده  کوردییه  سیاسییه ته سه و ده کانی ئه زگا رۆشنبیرییه له دهکوردی 
  نده وه ، ئه یه شانه کی رووکه یه ی مۆده کانی هنده رچاوه دا زمانی فارسی و سه و شاره م، له همنی ده
دا  شانه وتنکی رووکه  پشکه  له و شاره رتاپای ئه هاوکاتیش سه.  کی رۆشنبیریی نییه گفتوگۆیه

قامی  ی شه وه ناو شار و رازانه ند پارکک له  چه ، له چوونه  پشڤه شنه و چه ، ئه وه الی منه به.  ستبووه مه
کانی و دواجاریش  ی کیژه وروپیانه و ئه یله ی جلپۆشی مه نگ و مۆده نگاوره  گلۆپی ره ی به که هۆله سه

.  وه بته  ده سته رجه ی تر، به ی و فربوونی زمانی فارسی، بک دیارده گۆرانی بیان گوگرتن له
؛ واتا  یه  و مژووی دروستبوونیشی تازه  دووره یی به وه ته زی نه گه  ره  فره هاوکاتیش چونکه سلمانی له

  و شاره  ئه ته د ولر، مرۆڤ که ی شاری هه وانه  پچه ، به ، بۆیه ستی میرنشینی بابان دروستکراوه ده به
.  وه ی بمنته وه ره  ده ک له یه ک بگانه ، یانیش وه و شاره ی ئه  پکھاته ک له یه  شوه بت ببته یان ده
  ز و پکھاته گه  ره کو کشه خشی بت، به ی به و شاره  خوا به  که ت نییه رکی تایبه وهه  جه که  کشه لره
  نده رچه سکی سلمانی هه بینین کاتک که  ده وه لره. ی شارک پکدنت مه ناسنا   که کانه تییه یه کۆمه
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  کو که و نابت، به  تکه و شاره ریتی ئه ڵ نه گه ر له ک هه م دواجار نه ولر بژیت، به  هه زۆریش له
  یانیان، هیچی تری لهولری و ژ کردنی هه ی قسه ر شوه سه ک له یه ند نوکته  چه  له ، بجگه وه وته دوورکه
کردن و  ی قسه  شوه کردن به هۆی گاته  به ولره، که کی هه  خه وه م ئه به. وه ری نامنته وه یاده
کردنی  ی قسه  شوه دا زوو فره وده  هه ، بۆیه تووشی گری الوازی بووه... وتوویی و تی دواکه تۆمه

. م  تناگه تییه و شارچیه دواجار من له.   دوور و درژه و باسه  ئه کانی کارییه نده ورده رچه هه. سلمانی بت
می  ی زۆر و که  ژماره  له   کوردستان شار بریتییه له.   کوردستاندا شار بوونی نییه ڕاستی له ئاخر به

  ڕه هو ش  به رقاکردووه  خۆیان سه و رۆناکبیرانه  ئه یره ر چۆنک بت، من پم سه هه. ک، هیچیتر نا خه
. هتد...   یان نه ، یان رۆشنبیتره  یان نییه  کام شار نربازه ک بنن، که  خه ، تاکوو بوا به یه قسه

 واتای  ن، بۆیه کتر بکه ماشای یه  ئازادی ته ردوو شاردا هشتا ژنک و پیاوک ناتوانن به  هه دواجار له
  وه لره.  وه منته  ده  ئاستی قسه نیا له کرن، ته دا وناده و شارانه  نوان ئه  له ی که و جیاوازیه ئه
همکی   وه ولر،  هه بوونی رۆشنبیریی له ، نه م شاره کی قووڵ له  بوونی رۆشنبیرییه کردن له ڕاستی قسه به
  .  ره مھنه خه

   له ترهوتوو  سلمانی پشکه ی که وه  له یه همک هه  وه کی سلمانی جۆره  خه شک له م الی به به
  و شاره کی ئه  رۆناکبیرانی خه شک له  به  له  قسه  نووسین و به شم به و قسانه ولر و شونی تر، ئه هه

و   بنووسم،  ئه یه و دیارده ر ئه سه کی تر، له یه  ئاستکی تر، یان روانگه وێ له ر من بمه گه ئه.  بیستووه
ی خودی هزر و   روانگه مۆ له  ئه چونکه. بینم الی دههم و هزری لوک  وه موویان به  هه وناکردنانه

   .دا له تگه  بابه شنه و چه کردنی ئه  پناسه  دوا راستی نین له شانه و بانگه ، ئه وه ناسیشه کۆمه
  پانک که ک گۆڕه چت، وه  شونک ده  به میشه وه، هه الی منه ولر به چ، هه  یاد نه م له وه با ئه

کان و  وه  مانه ک له یه وه کان، مانه  یارییه ک له ی یارییه ی پرۆڤه وه کری بگری، بۆ ئه  کرت به ده
ک بۆ  یه  یان پناسه مه  وناکردنی ناسنانه  له وه  بیر کردنه بۆیه. ی کانی تدا بکه روازه  ده ک له یه روازه ده
چی  ، که وه رینه ، یان له وه نینه ویستکی ته  ی ببته وه  جیاتی ئه ی، له که  کۆنه  مژووه ، که و شونه ئه

  .کی داڕمن یه ، کرده وه وینه  ره  به بۆته
  
ر  ی سه نی پیاسه ی ستۆکھۆلم و دیمه"خۆپسھۆم"ی  کانی دوورگه ی گۆرانی ئوارانی ماسیگره ه زایه

کانم سوورگووم  گایهبرد، نی ی ده"دیالۆگ"و  هۆی  ره ی به  ئمه ی سلمانی، که" که هۆه سه"قامی  شه
بن و  کان نقووم ده ونی ماسییه  خه  له وه کانیانه نافی تۆڕه ی ته وه کردنه م هه ده کان،  به ماسیگره. ن که ده

ی  ناو ئاپۆڕه ن له سه دوای خودکی ره ڕان به گه: "دا که و کۆڕه ری ئه وه ناو  یاده ش  له کانی تاراوگه نیگایه
م  و بیرۆکانه کان، کۆی ئه  جۆره دا به جۆرک له و کۆڕه له.  وه چنته انی شوپ دهک ، گوناره"الندندا مگه

سکی  د، که سوه د ئه حمه وزاد ئه  کاک نه  له بجگه.  ت کردووه که مۆ بوونی کوردی شه  ئه کرد، که نمایشده
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رد  ئوف بگه  کاک ره نده رچه هه. بوون  نه که ی کۆڕه ، ئاماده"م رده خشی سه زگای چاپ و په ده " تر له
زگای چاپ و  ده" نوان   له یشتم که م زوو تگه کرد،  به"  الندنه مگه"و   به  ئاماژه وه م شۆخیه ده به
م،  رده زگای سه  ده ویش گوایه ، ئه یه ک هه دا، ناکۆکییه"الوژ زگای رۆشنبیریی گه ده"و " م رده خشی سه په
زانت،  کی حیزبی ده زگایه  ده ، به"الوژ زگاری رۆشنبیریی گه ده"خۆ،  ربه سهکی رۆشنبیریی  زگایه ک ده وه
  . ن شداری ناکه کتردا به  چاکی یه  له بۆیه
کانی  زگا رۆشنبیرییه رتاپای ده  سه کی له ره ی دووبه  دیارده زانت، که  مرۆڤ ده کی کورت، یه ی ماوهدوا
و  ئه. درت ی پده ره ن، په که ی کولتووری کوردی ده مۆ و ئایینده  ئه"تی رایه نونه " دا، که و دوو حیزبه ئه

  چونکه.  وه ته نگیانداوه کانیاندا زیاتر ره وره  گه زگایه  نوان ده تدا له ردوو حوکمه  هه ش، له کییه ره دووبه
  ی که وه ئه.  وهشکردو زگای رۆشنبیریی خۆیاندا دابه  ده ر دوو جۆره سه ری کوردیان به زیاترین نووسه

  وه ناوی رۆشنبیرییه رک به کته ک ئه  وه کانن، که ره  خودی نووسه وه کات، ئه  ده کیانه ره و دووبه ری ئه نونه
  وه ندنی رۆشنبیرییه سه شه ی داهنان و گه رچاوه  سه  له کییه ره و دووبه م ئه به. گن  ده و رۆه ئه
  .  کانه  رۆشنبیرییه یی نوان گروپه سته ی وابه ی سیاسی و گرکوره کشهمی  رهه کو به ناقوت، به هه
ی  دا کشه لره. م کۆتایی پھات که وه، کۆڕه کانه ن گوگره الیه ب هیچ گفتوگۆ و پرسیارک له  به
رمبی،  دهدا  م کۆڕه ی که له ته و بابه میان ئه که یه:  وه  دوو هۆکاره  به نده نگبوونی گوگران، به بده
م  ئه.  میان هناوه رهه ران خۆیان به رتاپای نووسه  سه کرد، که  ده  رۆشنبیرییه نگه و ئاسته ی به ئاماژه
  زگایه  ده ران به بوونی نووسه سته شبوون، وابه شکردنی پرسی رۆشنبیریی، دابه  رووکه  به ش له نگه ئاسته

   بووم و نه و شاره کی ئه  خه  من نه ی که وه هۆی ئه ان، بهمی دووه.  وه بته  ده سته رجه کان، به حیزبییه
ران و  کانی من بۆ نووسه ، بیرۆکه" بگانه"سکی  ک که   وه نگه  ره وێ، بۆیه بوو له وتۆم هه ناسیاوکی ئه

و تی   هاوڕچیه  رک له خی رۆشنبیریی، نووسه چونکه بایه. بن خ نه ی بایه ، جگه و شاره رانی ئه خونه
.   جاران زیاتره مۆ له ش ئه یه و کشه ئه. ک خودی پرسیاری رۆشنبیریی ، نه وه ناسرته تیدا ده شارچیه
شدا  مه  ئاکامی ئه له.  شکراوه کدا دابه زگایه ر، گروپ و ده ڤه ر حیزب، ده سه گای کوردی به  کۆمه چونکه

  .  اوهتیسم ییدا قه کی ناوچه  گفتوگۆیه باری رۆشنبیریی کوردی له
  :یوت ده. ریدا زابوو سه نگی به وای بده  نه  نگک که لیب به ده  موته رنجانه و سه دوای ئه

رم نین و  کان گه  رۆشنبیرییه ک پشتر، کۆڕه  گشتی، وه  سلمانی به مۆ له م ئه ، به یه وانه  له-
  ک به خه.  وه مکردۆته رۆشنبیریی کهواجی  ی رۆناکبیران ره شکارییه و دابه دواجار ئه.   مه گوگریان که
... ر بکات سه ک گفتوگۆی له  خه رج نییه دواجار کۆڕ مه. ریکن  خه وه کانی تری ژیانه پداویستییه

 ونای  رنجانه و سه یوست به ی کودستان بوو، ده  رۆشنبیرییه و باره زای ئه من زیاتر شاره  له لیب که موته
  .یشبکاتمۆ نما ئاستی رۆشنبیریی ئه
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یانی  نجاو تا به ره. ربرد سه نجاو به  ره مه  میوانداری حه مان به وه و شه ی ئه لیب نیوه ڵ موته گه له
ی  که هنا و ماه رده کانی ده  دۆالبه قکی له  ئاره  هیکا جۆره ، له وه کانییه  پچاوه  و گۆرانییه م ئاژاوه ده به
ی،  که نجاو و ژووره کانی ره وازه رته  په نه دیمه. ستی  مه کرد له  دهکانی پ قه  ئاره  نمایشکردنی بوته به

.  وه هنامه یاد ده یان به"ندی حیزبی شیوعی یاندنی ناوه راگه"و " راو ده"، "لۆالن"کانی  شونپی یاده
  رگه  پشمه  کچهکانی   وجوودیه  ، یارییه"لۆالن"ی  که ناو گۆڕستانه نجاو له ی ئوارانی من و ره وێ، پیاسه له
م  ده به. شکاندم کانی ده رییه وه تی یاده تی، تنوویه رگایه کانی ژیانی پشمه  سوریالییه نه و دیمه" ر مه سه"
ریم و هاشم   ئاسۆ که، موفید الجزائری، ستره ئهبدو،  رۆ قادر، کاروان عه ی سه  دیمانه وه و یادانه ئه

ی 1   ژماره  له1984 سای   له ، که وه یاد هاته م به وه ئه. بوون  ده ادهنجاودا ئام ی ره که کۆچانی له ماه
  م له  هاوڕێ بووین، به  رۆژانه بدو، که ، کاروان عه وه م شیعرم بوکرده که دا یه"بیری نوێ"

درن ن ی هه و شیعره بوو ئه ده  نه کانی گوتبوو، که  حیزبییه  هاوڕیه  کی حیزبیدا به یه وه کۆبوونه
   ئاکاره رۆ قادریش  به سه".   و وجودییهشائم موته"  و   نییه  شۆڕگانه و شیعره ، ئه ، چونکه وه نه بوبکه
ی  فتارانه و بۆچوون و ره می ئه ک، وه یه نده  خه نیشت و جار و باریش به مان داده گه کانی له نگیه بده
 دوور  ، وه انهشیوعیی ئیلتزامی   ونه  له و نامۆ بوو، چونکه یله مه رۆ  بۆ سه فتاری ئمه ره.  وه دایه ی ده ئمه
.   چییه وه  حزبی شیوعییه ندی تۆ به یوه ، پی گوتم نازانم په وه م شۆخییه ده رۆ جارک به کاک سه. بووین

ی باسی  جد  به میشه چوو، هه ده  نه رگه  هی پشمه  به وه، که یه که  ناسکه  سیمایه ریم به ئاسۆ که
ی نوان  ر رچکه سه  له وه م گۆرانییه ده نجاو به کی زوو ره یانییه وێ، به له. کرد تی حیزبی شیوعی ده سیاسه

و  ره  به وه  پشتییه یانی به کانیش، بۆ نانخواردنی به رگه  پشمه کرد و ژنه کاندا میزی ده کراوه که ه  که فره به
  که" ندی یاندنی ناوه راگه"کانی  وه  کۆبوونه کک له  یه وکات له ئه!   رۆژانهو ئای له. رین په  تده که خه تبه مه
   گرنگیدان به ت به باره کرد، سه رشتیان ده رپه سه... باغ و هاشم کۆچانی و الل ده بدولزاق سافی، جه عه
شی  به"اشکۆی  پ نابت ببته" یاندنی کوردی شی راگه به"نووسی کوردی، گوتم   و رۆژنامهی کوردیزمان
بدولزاق  ر عه رانبه به  له   نابک من سکی وه  که گوایه.  وه  لم قیت بوونه و هاوڕیانه چی ئه ، که"بی ره عه

وی،  ی شوره  که  تازه رۆکه ی سه"خیتاب"رگانی  ر وه به ، له1985دا،  و ساه له  .ات بک سافی وا قسه
بیری  " ک یه فته بژردرابوو، حه دا هه و ساه ی ئه که  کۆنگره  له که، بۆ کوردی،  ماوه  بیر نه  ناویم له که
   له یاندن بوو، باشتره رپرسی راگه وکات به  ئه م وت، که جینه حیم عه  ره منیش به. یان دواخست"نوێ
  کی به ندییه یوه چ په"  خیتابه"و  ئاخر ئه.  وه نه ک بوبکه یه رگه دا، نووسینی پشمه" خیتابه"و  ی ئه جگه
یری کردم و   سه وه ییه  تووڕه  به جینه حیم عه ؟ ره یه ی کوردستان هه و شاخانه لکی ئه  و خه رگه پشمه
کانی   شاخه باتی له  حیزبی شیوعی خه" انت لیش جای هنا؟. فیق هزا مو حکی شوعیین ره: "گوتی

ی  که  رادیۆیه ی عراق، گویان له"ت سه وه " و نه" جنوب "   کوردیش زیاتر، نه کرد و له کوردستان ده
یان کادیری   ده چی به ڕی، که په رکوک تنده  که بت، له ن نه گمه ده کانیش، به گرت و بوکراوه ده نه
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  کان، به به ره  کورد و عه موو کادیره  بیاری هه دواجارییش به. بی دانابوو ره شی عه  به یاندنیان له راگه
  . رکرد ده" ندی یاندنی ناوه راگه " نجاویان له ، من و ره پۆشانه رده کی په یه  شوه ، به"رییگ ئاژاوه"بیانۆی 

ناوی  ، به  دسۆزانه  کورده و کادیره وجا ئه داڕما، ئه" زن تی مه سۆڤیه"ی  وه ئیتر دوای ئه
 . وه ، تکنایه و حیزبی کوردانه ره باتییان به ی خه گه ، باره وه تییه کوردیه
  

  و؟ ی شه  خافوی، ئه وه  چییه هب"
 سنم، ر تاریکى خۆى راده رانبه ویش به گیرسنم، شه  داده تاراوگه

  ، وێ و ئره کانى نوان ئه تا ماوه هه
 مژووى مژوو،

 من و تۆ و
 ک، یه ک و تاراوگه یه تاراوگه

  ...)کی تر یه هسکاندیناڤیا دوورگ (."مرى تکئان  بۆنى نه  به و ماشقه ک مارى ئاشقه وه
 

دوای  شۆکاوی به  په نجاو به دا رۆچووبووم، ره و رۆژگاره کانی ئه نی یاده ناو دیمه کاتک به
  .دا نگی لده یدا، زه که کانی ناو ژووره رتوبوه  په که ناو شتومه  له ڕا، که گه ی ده که فۆنه له ته

         
لیب،  کانی من و موته نگاوه هه. جھشت نجاومان به  ره هو ستییه م مه ده لیب به ڵ موته گه  له مجۆره  به

باس و   عه مه ، دکتۆر ئازاد، حه شره.  بووین ردان ده رگه کانی شاردا سه  کۆنه کان، به رییه وه ک یاده وه
بزر ویدا  وله قامی مه ی شه ناو ئاپۆره ڕان، له گه ک ده یه  چایخانه  له وه  پش ئمه  له ن، که سه کاک حه

هات  یان ده کان جمه ی چایخانه زۆربه. یانی تدا بخۆین بوو نانی به ک نه یه دا چایخانه قامه و شه له. بوون ده
 و  وه ق و شمان دۆزییه ک  مزی شه یه ی چایخانه وه ره  ده دواجار له.   و تاوله نگی دۆمینه ک و ده  خه له

ی  وه ڵ ئه گه  جیرانی بوو له کی تر، که یه  چایخانه  له  کهی و دوو کورسییه  هۆی ئه م به به. دانیشتین
  . کانیان دروستبت نه  نوان خاوه ڕی براکوژی له ریک بوو شه  میوانی بووین، هنابوو، خه ئمه

کی سلمانی، له  ی رووخساری خه ، دیمانه وه خوالینه وی ده وله قامی مه ی شه ناو ئاپۆڕه کاتک به
  لره. ک  خه  پن له میشه  هه کانی ئره یگوت، چایخانه شروان خدر ده. همنتر بووولر  کی هه خه
 کارکی  شنه  چه ولر نه ک هه  وه روا لره هه. ن گرن و هیچکارکیش ناکه رده  وه ککی زۆر مووچه خه

ش  م لره به.  ی تدایهژار کی جیاواز و هه ش خه  هنده  و نه ولر روویداوه ک هه ی وه وره ترۆریستی گه
  ی که و کتبانه ش ئه شدا لره وه ڵ ئه گه له. کرن کاندا نمایشده قامه  شه ولر بناز له ک هه کان وه کتبه
  . نرن  داده وه  ریزی پشه ن، له که ویستی ده ندی خۆشه یوه ی په  کشه باس له
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ڵ  گه ش له  و دۆمینه قی تاوله  ته قه  و ته وه دایه هنگید دا په"عب ی شه چایخانه"ناو   له ره ی جگه دوآه
  یان داپۆشیبوو، که  کورتیالنه ره و سبه کان ئه قامه ر شه کی سه ی خه ئاپۆڕه. بوون و ده کتر تکه یه
لیب و  دکتۆر ئازاد من و موته.  کرد که  ئوتۆمبیله  روومان له بۆیه.  وه مابوونه  چه وه کانه ر شۆسته سه به
   به میشه  هه  ئامزگرت، که نمان له سه  حه تی کاکه  هاوڕیایه ک له  نیگایه به. گرت باسی هه  عه مه حه

   ژووره  شروان له ی که و س چوار رۆژه  بری سوپاسکردنی ئه له. ڕان میوانداریکردین  و گه وه خواردنه
ولر رگای  و هه ره مائاواییمان کرد و به وایی   دنه ک  له مالنیه ستله  ده ی مواندارییکردن، به که بچکۆنه
 .ر مان گرتبه کۆیه

  
20  

  و س کیژه  و ئه وه یبردنه و ده  خه وه که وتی میترۆیه م ره ده دا به که ناو فارگۆنه سک له ند که چه
کانی  نیگایه. کرد ن دهیانیا ستانی به و هه  خه ی زوو له رم دانیشتبوون باسی کشه رانبه  به  له ی که سودیه

 ی که هزیو  ته ئاوی زیه. بوون  ده ته ه تدا هه کانی چیای کۆسره ته ه ناو دۆڵ و هه دادان به منیش هه
ی سکردبوو، باس  عه مه  حه وی من سته  جهرمای ، گه  خۆشه وانیه له و مه ، دوای ئه"دوکان"ی  شارۆچکه

ی  ی دوای شارۆچکه که شته  پده ڕین له دوای تپه. تر بووین ه سوکه لیب  دکتۆر ئازاد و موته  له بۆیه
ناو   له که ی و گودرژه نی ئه دیمه،   وه شتی بتونه دیوی ده ، به سوتان ت یبه له بناری چیای هه، "دوکان"

کانی   نیگایهکرد، ی ده که قامه ر شه کانی سه  خرایه یری ئۆتۆمبیله  سه وه  تامانکه دا به که ڕه  مه  رانه
لی  و مگه کانی ئه و شوانه و رووی ئه ره  به ، که وه یاد هاته م به و رۆژه ی ئه دیمانه. کرد لکشده منیان په

ڵ  گه یویست له  ده که شوانه. و رووم هاتن ره  به وه  رادیۆی ملیانه کار به رزه  چووم، دوو کوڕی هه که ڕه مه
  . ملی کردبوو ستی له  ده  بگرم، که  ونه و گودرژه ئه

م  ده  به که شوانه.  ونه ویتر مۆدیلی که ئه.  سم بگره  ره وه ڵ ئه گه  له  ه2000 مۆدیلی  ره و که  ئه-
وکات بیرم  ئه. کرد ی ده و قسانه  و ئه وه کرده رزده ی به که نگی گۆرانی رادیۆیه ، ده وه کی هی دییه یه نده خه
ی   شوانه و کوڕه  ئاگایی ئه و واقیعه ک له یه وه نگدانه ک ره ، وه کینه ۆمبیل و مه چۆن ئۆت  که وه کرده  ده وه له

و  ر دی ئه به حاڵ، له مه هه به. کات ده کانی ژیان پناسه ک دیارده یه  هاورده مۆدل بۆته.  داگیرکردووه
سکی تر  ر که گه و، تاکوو ئه ئه واتای   به  گرت، که و گودرژه ڵ ئه گه کم له یه ند ونه  چه له  ژیکه شوانه
  و دوو کوڕه کانی ئه ی قسه پرسیار و شوه.  وه رز بکاته ری به  ببینی، سه2000 مۆدل  و گودرژه ئه

  .  گردرابوون وه  بیاری کاته کانی من به م رگایه به.  وه بردمه  بیر ده ، کاتیان له شوانه
و   دۆپ دۆپ ئاوی ئه ی که وزه و حه نیشت ئه ی ته که هو مز ره کان به ر پلیکانه سه کاتک به

  د له مه سعود موحه  مه  که وه هاتنه یاد ده م به  جوانانه له گه و ونه وتین، ئه که رده  سه وه دایه ی گلده کانییه
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سعود  ی مه و ژیاننامه  ئه کاتک که. کات  باسکردنی چنارۆکدا نمایشیانده دا، له" شتی ژیانم گه"
  .  وه نیمه ته ینی ده نکی چنارۆک زه کدا دیمه یه ر در و کۆپله ڵ هه گه ، له وه خونده دم ده مه موحه

قاوی  ی ئاره سته ڕژا، جه کانیدا ده  لواره ی به که  سارده  ئاوه ی که وزه و حه کی فنک له بایه شنه
 و چیای  شته ر دۆڵ و پده سه  همنی به به،  وه ت سوتانه یبه  ئامزی هه چنارۆک له. دا ده ی ختۆکه ئمه

  و چیایه رۆکی ئه  به یوانک خۆیان به ک هه یی وه  ساده کانی چنارۆک به پره که. ڕوانت تتدا ده کۆسره
نی شاخ و  بوو، دیمه ڕ ده  ته وه که وزه م رژانی ئاوی حه ده  به ی که و خاکه مژینی بۆنی ئه هه.  واسیووه هه
و  له. کردین ، مگجزی خواردنی مشتوماڵ ده  که بابی سوتاوی چشتخانه کان و بۆنی که فنه د شته پده
دواجار خواردنی . بووم ده  خواردم، تر نه ی که بابانه و که  چژی سروشتی ئه کمجار له دا بۆ یه یه ئواره
ر  سه باس و دکتۆر ئازاد به  عه هم لیب و حه نینی نوان موته ڵ و پکه ته  مه  بوو به بابه موو که و هه ئه
  . بت تر ده وشاوه ی دره که کدا شونپیه یه ر دیمانه  هه  له ، که و شونه  ئه بته  چنارۆک ده مجۆره به.  وه منه

  ر پلیکانه سه  به دا که که و خه ی ئه ناو ئاپۆره ستا و به راوه" رمالم سۆده"ی   وستگه  له که میترۆیه
دا  ناو مژی ئواره  له  شاری کۆیه وه ت سوتانه یبه ی هه ه ر تۆقه سه وکات له ئه. وتم رکه  سه هک باییه کاره

نی    دیمه رک، به ک سبه  وه کانی تاراوگه ، نیگایه وه ه"یۆت گاتان"قامی  ی شه م پیاسه ده به. راکشابوو
و  ر ئه کانی سه ی بۆ شونانه س ئاماژهبا  عه مه ی حه وکاته ئه. ئان گرتووی چیای باواجیدا ده ئواره
  وه  لیه یانیاندا که به ره  کاتی به  یان له وانه تیدا، شه رگایه مه  رۆژگاری پشه  له کرد، که  ده قامه شه
 شونکی تر  ، له و رۆژگاره کانی ئه دا،  شوپنپیه نگه  دره و ئواره ناو تاریکی ئه م له به.  وه ڕینه په ده

پوتۆزی  ، بۆنی ته وه ی دکتۆر ئازاده که ی ئۆتۆمبله که  کراوه  جامه له.  وه چنییه یانده کانم نه و نیگایهبوون 
کان  ڕۆی چکاوی ماه  ئاوه ی که و کۆنه له. دا پۆیانده ماندا شه ناو سینه ولر به کانی هه قامه شه

  .جیان هشتم لیب و ئازاد به دایپۆشیبوو، موته
   و شونپی ماه  بۆنی تاراوگه بوو له م پده ناسه م، هه که رگای ژووره ی ده وه کردنهڵ  گه له  

 .ری وه کانی یاده تانکراوه
 

21  
کانی  ست بانده  ده مدا له که ی ماه ره نجه مدیوی په ر بالکۆنی ئه سه  له ی که شه ڕه له و قه  قاژی ئه قاژه
ی  ڕبووه  باران ته  به یانییه و به ی ئه که ونه خهلکشم بکا،  کانی په نووکه  ده ی به وه ک ئه وهراسانبوو،  تر هه

و  کانی ئه الیه وش بانگی مه له.  وه    بدار بوومه  وڕنه ک له یه سته  جه  به.دام مارۆده ستۆکھۆلم گه
وه و  دایه نگیانده ا دهد نگی کازیوه ناو  بده مارۆدابوو، له یان گه وه ری ماه وروبه  ده ی که وتانه مزگه
ئیبراهیم "و  ره وتن به ڕکه ، کات هشتا زوو بوو بۆ به وه ستامه کاتک هه.  بوون کتر ده وی یه تکه
ربانیم  ، سه وه وته موو مزگه و هه م بانگدانی ئه ده یانی به  به ر له ی سه وه ر بداربوونه به پشتر له". لیل خه
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ربانی  وکی سه رخه  سه مویست به کانی رۆژگاری رابردوو، ده  خۆشه وه دی خه یا م به به. رککردبوو ته
، ڕی  و چاوه ، کافۆکه هرۆ:کانم زایه  و خوشکهدایکم. وم م، بخه ولر بکه  هه مان، مائاوایی له که ماه
  .  راهاتینه مه ، ئه ان خۆشهنگی  ده الیانه و مه ، ئه وه ستایه تو لۆ هه ئه: یانگوت ، ده وه ویانه خه م زینده ده به

بوو   ده ی که  درژه و رگایه ری ئه فه رانی سه وت،  نیگه کانی مزگه الیه کی مه دوای یه  ک له بانگی یه
 . تانبردم یان به که وه ، خه وه  بیر هنامه ر، به به مک بیگرمه پاش که
  
 !کان، مخابن ستره ی یه مخابن ئه "
  
 دوا   تیرییه و نانه متوانی به ، نه وه کانییه  و خوشکم و کیژه زارێی دایکم لکانهردوو و سه دیار ئه به
و  ره ک به یه  دوای گمه که ی ناو کوالنه ر هالنه ی سه که  کۆتره  جووته کک له یه. یانی بخۆم نانی به

کانی دایکم  بانه رمسکه میھرهدا، ف وه ی ماه وشه رگای حه ر ده به له.  دا ی بایده قه  شه ری ئاسمان له فه سه
. گرت ریمدا بایانده وه ناو یاده کانیشم به  و نیگایه وه چۆڕانه ر روحمدا ده سه  بهکانی م و منداهو خوشک

رکی  ک سبه تیش وه کرد و قه کانی ده  شته رما و ماشنه ڕوانی گه  چاوه وه واووه  چاوی خه ولر به هه
  .ڕوانی کانی ناخی منیان ده  بۆشاییه  چی له چوو بوو و به ا ههولرد ناو هه نگ له بده

  
  . جدم  کوژراوانه رمه م ته ک مژوو ئه وه

   چی رۆژوویان بشکنن؟ کان به گۆڕه
   و  وه  دنه  قوتابخانه کانیش له منداه

 کی برسیدا  گوی مانگایه به" قیب ی ره ئه"دا، سروودی "ی چۆلی مناره"م  رده به له
  .چرپنن ده
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  2005ڤان ئامدی، هاوینی  ڕه ندرن و به هه
    به رگای کۆنی باهدینانه ر ده  به که دی شاخه ی پشت قه یه م ونه ئه

  وه کاته  ده سته رجه ستک به  ده ، که کۆین دروستکراوه هه
  

ڕوانی   چاوه له . بوون  ده ته ه دا هه راوگهکانی تا ره ڤه  ده ، له وه و دهۆکه ره  به م رگاوه ده کان به نیگایه
دواجار ناچار بووم . کردم کانی دهۆک بزاریانده ماشاکردنی ئاسایشه ڤانی هاوڕمدا، ته ڕه هاتنی به نه

وت و  رکه ڤان ده ڕه ، به وه م مشتومی نوان من و ئاسایشی دهۆکه ده به.  وه ڕوویان ببمه رووبه
.  وه کانی دهۆک مانه قامه ر شه سه بوونی من، بکار له  ترۆریست نه ون له دنیابو کانیش به ئاسایشه

ری  وبه له. یگرتم ی هه که  ماشنه  به می تاراوگه ری وتی دووه فه و سه" لیل ئیبراهیم خه"و  ره ڤان به ڕه به
کان  موسافیره.  وه دایه" خاپور" رووباری  ڤان، ئاوڕکم له ڕه  به م مائاواییکردن له ده ، به وه ه"الل پردی ده"
کانیانی  ته پۆره یری پاسه   سه وه  فیزه  به وه که مدیو دیواره  له که وانی بازگه پاسه  ی، که و کونه م ئه رده به له
کانی شاعیری پۆلۆنی برۆدسکیدا  ناو بیرۆکه  ژان به ک له یه سته  جه  و منیش به وه کرد، کۆببوونه ده

  خۆشانه کی نه یه  شوه  به ، که یه وه دا ئه  تاراوگه ر له نگی نووسه ئاسته: یگوت  دهبرۆدسکی. چووم رۆده
  نن که یه گه  ده و دوژمنانه ش، مانای ئه زنانه  مه و نیگایه ئه.  وه کاته ده" کان زنه  مه نیگایه" ر  سه غت له جه
کانی  وه یادهاتنه ک به کاتیش، وه. راویانناکان  ر سنووره ر و تا سه  دژی نووسه  دواجاردا پکا بوون به له

  ری به وه کانی یاده  پشکۆیه یشتم، که  تگه وه لره. ڕما  دا، داده که تاوه ی هه ر بسه سه من به
 بۆنی  ئره:  وه نه کانی شونپی،  رۆحم فنک ناکه ی گوناره ناسه هه.  وه کانی من خامۆش نابنه فرمسکه

.  وه نیمه ته کانیان ده ک، نامۆیی نیگایه یه وه ر ئاوڕدانه ڵ هه گه له. یی نده هه وش بۆنی سه نامۆیی لدت و ئه
  وه ڕانه یاندنی گه خه. بینی یان ده ونم پوه  من خه بوون که  نه و شونه کانی وت، ئه ماڵ و پانتاییه

  .دام مارۆیان ده  گومان و پرسیار گه ، به  بۆ ئره ووه له
  ،   سنوورکیش نییه و سنووری کوردستان، که" لیل ئیبراهیم خه"ی  بازگهجھشتنی  ڵ به گه له
" خاپور"کانی   وردیله پۆه شه.  وه بوورانه  رامان ده   له وه تاوه مدیو غوباری هه  له وه  دوامه کانیش له لووتکه

ی   و، کۆچی نیگای تاراوگه وه وشانه دره دا ده یهڕۆ و نوه تاوی ئه ژر هه  له وه کانیانه لووله  مه وته م ره ده به
  . وه بوونه ک دووڕییانک لکجوداده تی و پاییزیی منیش، وه ری الویه وه یاده

   
  :گوناریش هورانه

  .سی روانینه وه هه
  گرن و له ده وماودا هه  خه  گوندکی له نان له تاتورک، ناسکه کانی ئه ندرمه جه

  .بن رده دا تاوسک سه"نگار ژه"رچاوی  ه ب کدا به یه سپده



 

 91

  ...!خرا ...   خاپور، خرابه خرابه
  . ریان بکه دن ربه له  نابه  دیالنه و خه ئه

   
   ...!، سو ی تاراوگه سو، ئه

  ...!ی وت، مائاوا ی تاراوگه مائاوا، ئه
  

  2005ی 9 و 8مانگی 
  سود/ستکھۆلم

   
 
 
  
  
  
  
 

* To be or not to be: a terrorist  
 
 

 Eleonora: ۆب
 
 
 
 باشووری رۆژئاوای  وته که  ده ستیپکرد، که  ده وه یهcanterburg     ئستگه م له که ره فه سه

 .ر برد سه رزی پاییزم به  خوندنی زمانی ئینگلیزی وه ودا به ئینگلستان، له
تیم  بوونایه و هه ره ی منیش بهکان وت، هزره گکه به Dover ری نده و به ره  به که کات پاسه

،  فه لسه وێ بۆ ئامانجی فه ته ، ده فه لسه ک خوندکارکی فه  وه ن، که یه گه ک ده چ مانایه: وتن که جووله به
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وێ زمانی بازاڕیکار فرببن، فری زمانی  یانه  پناوی بازرگانیدا ده  له  خوندکارک که شنه ڵ چه گه له
 ئینگلیزی ببیت؟

ی   گشت پرۆسه  به وه ته ستراونه  به ، کهتقوو ده  هه وه کی تره یه رچاوه  سه  له هرسیارو پ ئه
دژی رژمکی  تی به رگایه ستکاری و پشمه رهه  به  سام به ی دوانزه ک کوردک نزیکه وه: تیم بوونایه هه

کی کیمیایی  وایه  ناو هه له  وه ه"نفال ئه"م زریانی هرشی  ده دواجار به. ر برد سه ددام به ک سه بکوژی وه
یش بوو  ه"نفال ئه"م  ر ئه  هه ، که وه هاتوو بوومه سفکردن نه  وه ڕووی کۆچکی له مارۆدراودا رووبه گه

 .مانی خنکاند که بزاڤه
 دوای نیشتنی  ، وتک که وه مه تیبکه زانی چۆن ره مده  من نه و وتکی بردم که ره  به م کۆچه ئه
 دواتر  نگ که ی بده ڕکی ئاشتییانه ری شه ماشاکه  ته دا بووم به م وته له.  یشتم سوده ان تگهک فۆکه
   له ڕه م شه ئه. دا ره ڤه م ده ستبوو له  باده ، که وه کانی کردمه و نۆرمه  ڕی زمانکی تازه و رووی شه ره به
دا  گه ڕی له ک بکوژک شه  وه  تۆ ئیتر بۆت نییه ی، که که تییه  بۆ تاکایه وه یه که رخاوه رچه  وه ییه  کۆمه به
 .تا قبووت بکات ی هه وبده دا، هه ره به نگه  ته م سوده ب، له  تۆ ده که ی، به بکه

  م کاره  ئه که ، به س نییه نیا زمانک به ر ته  هه  هکا زانیم، که دا له و قبووکردنه وی ئه  هه له
ڕکی سایکۆلۆژی  ڕووی شه کاندا رووبه زایی زمانه ڕی شاره ک شه ته ، له یه  زیاتر ههینک زما پویستی به

. کترن ری یه واوکه  هاوکات ته گرتبوو، که ی هه رچاوه کانیدا سه و نۆرمه  م زمانه  له ، که وه بوومه
کرێ،  ده) ویدیتر ئه(ی   ئاراسته ی که  سایکۆلۆژییه ڕه م شه رپرسی یان جۆشدانی ئه ستنیشانکردنی به ده

 . خته زۆر سه
2 

دا  که  پاسه له  Dover ی  وستگه  بووم له وه  نائامادانه وه ست و بیرکردنه و هه ژر باری ئه له
 : وه م بدرته م پرسیارانه رسڤی ئه کو به چووم، تاوه ر فه ری سه و مزی رپیشانده ره ر به کسه زیم و یه دابه

 ڕوات؟ توو بۆ پاریس دهی داها که ی پاسه که -
  وه موچاوکی سارده ده ستابوو، به  وه وه که  درژه پشت مزه ی له ندانه  جلی کارمه  به ی که و ژنه ئه
 :وتی

- Go out and then go left! 
   رۆیشتم که و الیه و ئه ره و به  وه وتمه ی دوور که که و سه  سارد موچاوه  ده  له نگاوکی خراوه  هه به

وتن  رکه ده ودا دوو پیاو لم به راجکی پان و پۆڕ، له  ناو گه وتمه  کتوپ کهچی  که پی وتبووم، و ژنه ئه
 شونکی  ته  من هاتوومه  تاوانباریانکردم که وه ی؟ به که  چی ده و رووم هاتن و وتیان تۆ لره ره و به
 .  وه هغ ده قه
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.  نارد و الیه و ئه ره دا منی به که  وستگه ند له ، ژنکی کارمه یه غه ده  قه مزانی ئره ببورن، من نه -
 :ڕوومدا هاواریانکرد  به که ردوو پیاوه رتبوو، کات هه دا په که نگه  بده وایه م هه ده کانم به چی وشه که

 !تمان بدێ که ؟ پاسه یه پۆرتت هه پاسه -
 من  ی که وه  بۆئه کی گرینگ نییه  هۆیه کرد، منیش وتم، هیچ کانیان منیان تووڕه  ب رزه قسه

  Terrorist تۆ ت ببینین، ک ده که ب پاسه م، لـ وتیان ده تان پیشانبده که پۆرته ناچاربم پاسه
ر   هه  دنیا بن که وه ک له روه م، هه سته  جه  چاویان بیبووه وه مه م پشکنینی جانتاکه ده هاوکات به. نیت

   دنیامکردن که وه ، به وه مه  همن بکه  ئینگلیزانه و پیاوه ی ترسی ئه وه بۆئه.  وه قته ته م ده سته ئستا جه
 .م کوشتبوو ندان جار ئوه مژبوو چه  له بوومایه  Terrorist ر من گه

وتن،  دوام که  به که ندانی وستگه م و جا تا کارمه میان پیشانبده که ردووکیان ناچاریان کردم پاسه هه
 .کانیان  گومانکاره  نیگایه دا رزگارم بوو لهو له

 
3 

م  هاوده .Dover  ی  ر بازگه  سه دایه ههو پاریس خۆی  ره وانک به له ک مه ڵ مندا، وه گه  له که پاسه
یانتوانی رگاکانی  کان نه وه ، زریانی بیرکردنه که راجه  بۆ رووداوی ناو گه وه ڕایه ژاو گه کی هه نیگایه

 Terrorist ی مۆ وشه ئه.  تیرۆریست خرایی توانی بمکات به  به  که وه  بدۆزنه و مرۆڤه ۆ ئههاندانک ب
  یه م وشه وێ بیر له مه  ده ر، کات که نین هنه میش پکه و هه  رزان بووه م هه ر زاردا، هاوکات هه سه له 

چی   که، وه هاته یاد ده شۆڕشگانمان به  یه وشهم  ناوهنانی ئه  رابردوودا به له. بم رگژ ده  سه وه مه بکه
بری  کان زه نگاندنه سه هه! ین به  تیرۆریست ناو ده  به سانه و که مان ئه  هه وه تییه سووکایه مۆ به ئه

نگ  بروزه  زهکمکار  دژی سته  له مۆ تۆ بۆت نییه ئه:  وه ته وقووچ بوونه و لنگه  یان لدراوه کوشنده
  شه  گه نگییه ڕه مه  هه ، که دا تاوانبارکراوه م درامایه مان له ژیانی رۆژانه. نگی هکاربنی یان بج به

و   ناو ئه ر له گه.  وه ینه ت بکه سه  گۆڕینی بونیادی ده  بیر له مه سته ئه.  وه بته کانی کاده بیرئامزه
ی   پرۆسه بته ت ده  ژیانی رۆژانه وه ی، ئه که  شادمانی و رازیبوون نه ست به دا هه ته سه بونیاتی ده

ر   به یته نا ببه نگ په ب زوو یان دره دا ده ی ژیانده  قورسه وامییه رده م به له. کی بکۆتایی یه پرۆژه
ستی ئاگاییت  و هه  گایه و کۆمه  ناو ئه ی و جا بچیته  باشتربوونت بکه ست به روونناسک تاکو هه ده

 بۆ  ، که وه بته  ده نتۆ رژانه  چیمه و دیواره و ئه ره  رگای ژیانت به وه وویت ئهستدار ب ر تۆ هه گه. بخنکنی
 .ی نان که  سارد و داخراوه مۆ و ستروکتوره گای ئه کی کۆمه  که  به  که چنراوه  هه سانه و که ئه

 . وه خونینه  باسمانکرد زیاتر ده ی که و رگایانه دا ئه قه م ده وامی ئه رده ری به فه  سه له
 

4 
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  که ڵ رۆیشتنی پاسه گه دا له یانییه م به  له ی که و پرسیاره ر ئه  سه وه مارۆی هزر ناچاری کردم بچمه گه
ی  ی پچکه وه ڵ سووڕانه گه و پاشان له نسا ڕه ناری فه ر که  تا سه ریاوه ر ده سه  به له  مه ستپکرد، به ده

 ناو داخی   له ، وه رله من به. بردین و پاریسی ده ره  به وام بوو، که رده به  وه کانه قامه ر شه سه  به که پاسه
پۆلی همنی   ناو شه لهک  نقووم ببووم، نه دا  کۆه نه مه م زه هراوی ئه دارکردنی تیرۆریستی ئاوی ژه که له
م چۆن  به.  وه بخونمهم  که ره فه  هاوسه  کتبه ریاوه ری ده فه ر سه سه  به من نیازم وابوو که. داشق عه

 مۆری تیرۆریست  م که  فریو بده  تیرۆریسته و پۆلیسه ت به باره کانم سه  تیرۆریسته وه بتوانم بیرکردنه
 . وه کی کردمه رایی ناوه ڕووی بارکی هیچگه داخیکردم و رووبه

ناو جوانناسی،    له ردانه رگه  سه چ که  ده وه ری وتکی تره فه م سه ده منی تیرۆریست، به
  راجکی شاری  ناو گه تان له وه  پۆلیسکی تیرۆریستی نوده  دواجار ویستوومه تی، که مرۆڤایه

Doverریا بکوژم ر ده ی سه.  
 
 

5 
ند  بۆدلر، رامبۆ، ژان دارک و چه:  ک هسانکی و وری که  ده یام به  پاریسدا خه م له وه ی مانه ماوه له

  ویستانه  خۆشه و ناوه ئه.  وه خوالیه ندانی ده  سان ژۆن پرس، هنری میشۆو چهک ڤالری، شاعیرکی وه
و  ر، دریدا رۆالن بارت، دولۆز، سیمۆن دی بڤوار، سارته: ک نسی وه ڕه ند رووناکبیرکی فه  چهڵ گه له

دا  وانه ڵ ئه گه یسدا له خودی پار متوانی له کدا ده یه قیقه ند ده ی چه ماوه  له بوون، که و ده تکه.... فۆکۆ
 شونکی رۆشنبیریی   جۆره که بوو، به  نه نیا شارکی تیرۆریستانه ر ته ک هه پاریس نه. م گفتوگۆ بکه

  ی ئستا که وه رله  به،مژبوو  من له  دیالۆگک که رزه ته. گرت  ده خۆوه ندان دیالۆگی ئیدیالی به  چه بوو که
 . مبووه کانم هه  ناوبراوه و ناوه ڵ ئه گه  له،م  بکه یالۆگهو د  پاریس ئه  له هاتووم لره

تی  سه بیری رۆژئاوا، ده:  بوون منیان فرکرد وانه ی خاکی من، ئه رچاوه  بوون، سه م ناوانه ئه
:  فریانکردم  بوون که و رووناکبیرانه دواجار ئه. ت و بیرۆکراتی رۆژئاوا بناسم وه رۆژئاوا، ده

 .ن یه گه و ئۆرگینال چ ده  قینه راستهرووناکبیرکی 
  له" ئینستۆتی کوردی"ی  وه ی ئیدیالی کردنه  هۆی بناغه  بووه  بوو که و رووناکبیرانه روحی ئه

   ئاوڕیان له م رووناکبیرانی رۆژئاوا بوون که که دا رووناکبیرانی پاریس یه1970ی سانی   ماوه له. پاریس
 خوندکارانی  ن به  وایکرد کۆرسی خوندنی زانکۆ بده ش بوو که مه ر ئه هه.  وه کولتووری کوردی دایه

ک  کانی، خۆی وه و خوندکاره ر به ڕوه ر بتوانایی به به شک له ، به و ئینستۆته  مخابن ئستا ئه  که- کورد
  ت خودی کورده نانه ته. نون ی رۆژئاوا ده مانه رهه و ب به  زۆر  کوردییه ه و کۆمه موو کۆڕ و هه ر ئه هه
و  توانن له خوندکارانی کورد ده. یڤن  کوردی بپه یان نازانن به  نیوه و ئینستۆته  ئهکانی ره به ڕوه به
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تا   بخونن، هه،ناسی، کوردناسی نترۆپۆلۆژی، زمان و کۆمه ب، ئه ده ئه: ک نی وه دا زۆر الیه ئینستۆته
  کان له مه رهه چی تائستا به ۆژئاوا بناسن، که ر ی کولتووری خۆی به خۆی ناسنامه کورد به
 ناو خودی   من له ی که مانه رهه و به ڕیوون، وای لبووردن له په کان تنه  کۆنه ڕۆکه ی گه وه کردنه دووباره

، دات  ده و ئینستۆته وامی ئه رده تی به  یارمه ی که دارانه تمه و سیاسه کک له یه. مدیون  نه و ئینستۆته ئه
ی کورد هۆکارک  کانی دانل میتران، کشه شته رگوزه ری و سه وه ی بیره گوره به.  خاتوو دانل میترانه

 .نسۆ میتران و خاتوو دانل ره ری نوان فه سه رده بوو بۆ ده
تی لیبرال  هۆی سیاسه به.  ئینگلستان  له و تۆنی بلره ر رت تاتچه ی دانل میتران، مارگه وانه پچه

ری  مگه سته"دواجار تورکیای . کرا غه ده قه  pkk  ئینگلستان  بلر له-ر رت تاتچه کۆنپارژی مارگهو 
، )بی وه ی ئه که  هۆیه نگه یان ره(چونکی .  ندتره ی کورد سوودمه له سه  مه بۆ ئینگلستان له" دیموکراسی

 .ت ههرترین و تیرۆریسترین وتانی خۆر مگه  سته  له ککه  تورکیا یه که
 دژی  ڕ له وێ شه یه  ده زان که  ده ورانه  گه و وته کک له  یه  ئینگلستان خۆی به وه کی تره الیه له

  ، که  تورکیایه کات، که  تیرۆریسترین وت گل ده کک له  یه  راستیدا خۆی له چی له تیرۆریزم بکات، که
 .کات کان ق ده ن، سریانه رمه  کورد، ئه ماتیکانه  سیسته شتا ساه  هه زیاتر له

ئاسانی وتکی  ی، بۆ ئامانجی ئابووری و سیاسی، زۆر به که  لیبراله ته  سیاسه وتی ئینگلستان به
  ژیانی خۆی  به تورکیادا کی کورد له خه. بسن شه بژرێ، تا دیموکراسی گه ده و تیرۆریست هه بکوژ
کرێ  ئۆی چۆن ده! کرت  تیرۆریست ناونووسده چی به کات، که بات ده خهخۆی وای خۆی  پناو مافی ره له
کرێ، دواجاریش   ده غه ده ی قه که  زمانه شتا ساڵ له ی هه  تورکیا بۆماوه  ملیۆن کورد له  دوانزه  زیاتر له که
   !ناو ببرت؟ Terrorist  به

6 
،  وه وشایه دره تاو ده کانی هه هیئاسا  تیرژ ژر چرا چکۆه  له ینی، که کی تاریکی هه یه  ئواره له

 ،ڕزی بۆنی رۆحی رامبۆ و وه  وه  ئینگلستان بدارببمه یانی داهاتوو له کو به پاریسم جھشت، تاوه
  که م سواری پاسه وه ڕانه بۆ گه. یشتم یان گه  دیمانه کانی پاریس به  کۆنه  له م که بکه....  دولۆزو،ر سارته

 .وتین ڕکه بووم و به
  ل له. ین ر بکه ب و هونه ده  بتوانین باسی ئه  ببینم، که و مرۆڤانه ئاسانی توانیم ئه  پاریسدا به له
سک بناسم بۆ گفتوگۆکردن  متوانی که  من نه توانم بم که ی ئینگلستاندا ده Canterburg شاری
واره گاته  تا ده  بگره وه یهیانی  به کان له  پاریسدا مرۆڤه له. بگونجشدا  مه ڵ ئه گه ، له وه خۆنه ڕاب ده  شه  ئ

   لهچی که. راوهۆریا  هه ن به ک بزار بکه  خه بووم که  نه رخۆشانه  سه شنه و چه تووشی ئه
Canterburg و ئارامی و  ست به کان هه ڵ مرۆڤه گه متوانی له رگیز نه نیش هه نده  لهخودی  لهت نانه و ته

واو   تا ته وه خۆنه  رۆژانی پشوودا ده  له وه نیشه نده  له ، به  Canterburgکی خه. م  بکه یهۆگری
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ن  ده وده روا هه هه. کانیاندا ئاسایی بن ندییه یوه  په ستبنن و بتوانن له ده ی ئارامی به وه بن، بۆئه ستده مه
  چیته  ده رۆژی پشوودا که ئوارانی   تۆ له بۆیه. رببن یان ده وه ی ناوه ییه و توڕه  ئه وه ی خواردنه  رگه به

ڕگردا  کی شه یه  ناوچه ی تۆ به وه ک ئه ی، کت و مت وه  بکه ڕکردن ئاماده ب خۆت بۆ شه ناو شار ده
 . بووم وانه ڕکی شه ند شه  ژیام، تووشی چهدا و شاره  له ی که یه م ماوه  له ربۆیه هه. ری بگوزه

   ناسک و جله  رووخساره کان به  پاریسدا ژنه  له  که یه هو  ئه م دوو وته کی تری نوان ئه جیاوازییه
  وه یاکی جوانناسییانه  خه ی جلپۆشینیان له شوه. خشیم ییان پ به ستکی مینه کانیان هه جوانپۆشه

  مخابن جلی کارخانه Canterburg ل ژنانی شاری. رزان کی هه و رووتییه ک مۆده ، نه قوووه هه
 پیاوی سکسی و  زیان له دون و حه رز ده نگی به  ده ی ژنانی ئینگلیز به زۆرینه. پۆشن هکان د سکسییه

ی  نجانه کی سکسی و گه کییه  ناوه ی که و پیاوانه ن له ز ناکه  حه م شاره ژنانی ئه.  نده مه وه ی ده نجانه گه
 . یه یان هه تۆکمه
  شنه و چه  ئه وه بت، ئه کی فمینستی هه  واتایه نه جلپۆشی و جۆره ، ئه م شاره الی ژنانی ئه ر به گه
 ! گشتی دخۆشییه  بۆ پیاوان به فمینیزمه

مۆ پیاوانی ئینگلیز  چونکی ئه.   باسکردنی بمانایه وه  گۆڕێ، ئه ی پیاوان دته له سه ل، کات مه
وانیتر یان باری  ولتووری ئهگا، ک کۆمه:  ت به باره  سهیانکی توانین بین هیچ زانیارییه گشتی ده به

   له یه کی درژی هه یان مژوویه که  وته کی ئینگلیز که  خه نده رچه هه.   نییه وه  جیھانهسیاسی
  ایهگشتی بئاگ مۆ، به چی پیاوی ئینگلیز ئه  که، وه ته نیوه نیاشیان تهوموو د داگیرکردنی کولتووری ترو هه

.  ند بوونه مه وه نیا ئامانجیان ده کی تر، ته واتایه ی خۆی، به که وته خودی دۆخی ئابووری و سیاسی  له
موو شونک   هه توانی باش و خراپ له مۆ ده  ئه ، که وه هم ش بکه وه ر ئه سه غت له ب جه دواجار ده

  نده رچه یاڵ، هه ک وناندن و خه ، نه زموونی منه  ئه وه م ئه ده.  زموونی منه  ئه مه ببین، ل ئه
   ببینین،"تور"وناندن ک  وه  م دنیایه  ئهانیک  جیاوازییه  رۆژئاوا فری کردین کهی  و روانگهزانستناسی

 .زموون ک ئه نه
  

7 
  یشتینه  گه وه  وتی ئه که  هیکا شوفره شتبووم، لهنی رۆ که  ناو پاسه  له وه  ییه ه نائامادکیست هه به

   به ، که که ستی پۆلیسه  ده م دا به که پۆرته منیش پاسه. تی ئینگلیزیستانپۆر شون کۆنترۆکردنی پاسه
 :کردم و وتی ماشای ده کانی ته  بتامه چاوه

 کی کام وتی؟ خه -
 .می من بوو کوردستان، وه -
 : پی وتم  وهرانھ نگکی ورووژنه  ده  به که چی پۆلیسه که
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 کی تورکیای؟ ئ، خه -
بری  چی له که. کی کوم کا خه ز ده ر حه م بکات، گه که پۆرته یری پاسه  سه د کهمنیش داوام لکر

 . کوێ وتۆته و نازان کوردستان که  ئه ی که وه ی ئه وه  روونکردنه ستیکرد به  ده وه ئه
  و قسانه کی تورکیای؟ له رێ تۆ خه ، ئه  کویه  له خشه ر نه سه  کوردستان له پم نیشانبده -

 Terrorist ب فاشیست یان و درژ پم وت تۆ ده  مشتومکی دوور پاشوام بوو، دواجار هرد به
 .کرد ده ت نه  قسه ب رزانهوا بیت،   نه وانه کک له ر تۆ یه وتم گهبیت،  

 .... یه نگانه به کانت زۆر ده ، پرسیاره تۆ رزت نییه -
 :زکی دام وتی ای کردم و کاغهماش  ته وه  رقه  چاوکی پ له  به و وشانه پاش ئه

 ! ت بنووسه که  ناسیۆنالیسته ئا لره -
 .ستی  ده وه  دامه و سود–کوردستان : منیش نووسیم

 : وه ی کرده جارکی تریش دووباره
 !  نیشانبدهتم که  کوردییه پۆرته پاسه -

 .نسا بت ڕه کی فه خهویش  ب ئه  ده وه کی تورکیا بم ئه  خه  تۆوهالی  ر من به منیش وتم، گه
 :وجا هاواریکرد ئه
 !ی- نسـ- ه-ڕ-ر نسی نیم، فه ڕه من فه -

دوایدا بۆ  له.  وه کرده می خوارده  ده ترین شوه وه  بزه گوت به نسی ده ڕه ی فه کات وشه
   بۆیهژم،  سود ده  ئستا له م چونکه به، پۆرتک نییه هیچ پاسه  من پویستیم به ، که وه روونکردنه

 !م ده ک تۆ نیشان ده نگی وه به  پۆلیسکی ده  به پۆرته م پاسه  کاتی ناچاریدا ئه ندێ جار له هه
  ، که یه کی ساخته یه خشه  نه مه  پشتر پیشانیدام، پم وت ئه ی که یه خشه و نه  ئه هاوکات چاوم بیه

 کوردستانی  و بوو که ی ئه که نیالیسته کۆلۆ و وته  ئه ب بزان که ک پۆلیسکی ئینگلیز ده و وه ئه
 . دروستکرا  بمانایه خشه و نه  ئه شکردنه و دابه شکرد، پاش ئه دابه

کانیان هرشم بۆ   چاوه و به  وه ته رم کۆبوونه وروبه  ده  پۆلیسک له ه  دیتم کۆمه وه  ئاوڕمدایه که
ست پۆلیسکی   ده ی منی دایه که پۆرته  پاسه که پۆلیسه. بم Terrorist ک من کوردکی روه دنن، هه

 .ی خۆی که  ژووره ویش منی برده نی و ئه ده مه
،  دڵ نییه م به و پۆلیسه کردنی ئه  وتی من شوازی قسه،موو شتک  هه ر له به  که، نییه ده  مه پۆلیسه

 .کاریھنا ڵ تۆ به گه  له که
 :منیش وتم

 گوت؟ ه ن که  خودی پۆلیسه ت به یه و قسه بۆ ئه -
 . رکمان جیاوازه  ئه  ئمه کی بیرۆکراتی خۆی وتی که یه شوه ویش به ئه
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  که موو خه و هه  ناو ئه وێ بزانم له مه پم وت ده. می کۆپیکرد که پۆرته  پاسه و پۆلیسه رحاڵ ئه هه به
 من کورد  بوو که وه  ئهی که  وتی، هۆیه که نییه ده  مه ، پۆلیسه  کۆنترۆه م جۆره بژارد بۆ ئه بۆ منیان هه

و گرفتیان بۆ    کشه  ئره هاته  که  و پارته  ئه  که چونکه.  یه غه ده  ئینگلیستان قه له PKK روا هه! بووم
 :منیش وتم.  دروستکرد ئمه

  ب؟ PKK موو کورد ب هه  ده ، پت وایه یه پۆرتی سودیشم هه نیم و پاسه PKK من -
و  و وته واوی ئه دا ته وده  هه وه قبکاته لک یان وتک زه ی گه ێ ونهو کات رۆژئاوای سیاسی بیه

ئستا پیاوی .  ی رۆژئاوا بووه  پیشه میشه ش هه مه  سیخناخ بکات، ئه قکراوه  زه و ونه ناو ئه ی له که که خه
و کات   ئه ایهبوو ر مورایان هه چی گه که. کات ماشای کوردستان ده  چاوی تیرۆریست ته ئینگلیز به

گوت، لم مۆڕ   ده که  پۆلیسه م به و وتانه  ئه که..  وه دایه  کورد ده یان به و تاوانه دا پاداشتی ئه ویان ده هه
 ناچاری   جارک به ، که وه  یاد هنامه ی به سته و هه ی ئه که ه  کوشتن، مامه ک تاوانباربم به روه ، هه ببۆوه
 . کوردستان کردرم بۆ فه  سه  تورکیاوه به

درسم   داوای ئه و سودی لکردم منیش وتم که Canterburg درسی  داوا ئه که کات پۆلیسه
 . پۆلیسکی زۆرزانی ی پتا وایه که لده

 زۆر  و میتۆده  ئه یاند که پکردن پم وت، پم راگه  گاته ؟ به م راسته که درسه زانی ئه چۆن ده -
 سکی  که  خودی خۆی له رگیز ناتوان بوام پبن که  هه مجۆره نت، چونکی بهکارید  به  که ناشیرینه

Terrorist ئه.  باشتره ی پرسیم ره سه و له کانی منی قووتدا و وشه لتی رۆژئاوا؟  بۆ هاتییه: خۆ لو 
   به ، که ی تۆیه که ک تۆی پۆلیس و وته ککی وه تای یه  هاتنی من بۆ رۆژئاوا خه  که وه بۆ دووپاتکرده

 :ددام حسنیاندا، دواجار وتم تی سه ک یارمه ترین چه کی کیمیایی و تازه چه
ب باش ئاگات  ب تۆ باشی بزانی، چونکی تۆ پۆلیسکی ئینگلیزی، تۆ ده م ده که ی باسیده وه ئه -

ککی   چه  جۆره ه، ب1988هاری   به ددام له  سه  بت که بجه ه ی شاری هه ساته و کاره و رووداو له
 .زار کوردی ق کرد کی کیمیایی ئینگلیز پنج هه  چه وانه کیمیایی، له
 "Gerilla"  رگه  ، لی پرسیم ئاخۆ پشمهبکات،رم  شه نییه ده  مه و پۆلیسه ی ئه وه  ئهبری چی له که
 . یان نا بوومه

 . وه مم دایه غتکردن وه  جه به!  بووم رگه من پشمه -
دان   من سه ی که وه  به وه یم پکرده که ، منیش خرا پرسیاره ست کوشتووه  وتی هیچ که وه یهی توڕه به

 . دژی کورد بوون  که نگم کوشتووه به ده
 . وه بۆم دووپاتکرده!  بکوژم نگانه به  ده و جۆره ر ئه م گه که  ده وه من شانازی به -

وێ بزان  یه  جا ده مه و وه موو پرسیار و هه ی ئهی کشاو دوا  درژه که کانی پۆلیسه  گله پرسیاره
و  توانم ئه ئاسانی ده  زۆر به  به، وتم و پرسیاره می ئه بۆ وه. ک بکوژم یان نا وێ خه مه ئستا ده



 

 99

 TERRORIST  ی کۆنتۆلکردم، چونکی له که پۆرته مجار پاسه که  یه  بکوژم که نگه به  ده پۆلیسه
 پیاوکی  وه الی منه به. نگ بکوژی به  پیاوی ده وایه  رۆژئاوا تۆ بۆت ره ی ئستا لهچونک.  نگتره به ده
نیا   راستیدا ته له. مدن رهه نگی تیرۆریست به به  تیرۆریستک، چونکی ده  له دتره نگ زۆر به به ده
 ! پۆلیس بنه کان ده نگه به ده

روا کات  ، هه حپه  قه بته ڕووخ ده دهکات ژنک :  ناپلیۆن وتبووی  تۆ بیستبت که نگه ره -
 راستیدا من ئستا   کۆتادا وتم له له. م وت که  پۆلیسه  به وه  بزه  پۆلیس، به بته ووخ دهڕ دهپیاوکیش 
 .ک بکوژم و پم ناکرێ خه  پیربوومه
م  مناده  ده،وامبوو رده  به که نییه ده  مه  ژووری پۆلیسه  له م مشتومه  ئه ی که و کاته ی ئه ماوه له

 ئاکامدا  له. ڕوات ی باش ده که  کاره پرسی، که ی ده که نییه ده  مه که  پۆلیسه  ژوورێ و له هاته پۆلیسک ده
کم  ختییه م، چونکی من هیچ سه تی بکه حه  ناڕه ست به  پی وتم پویست ناکات هه که نیه ده  مه پۆلیسه
 . نییه

 :مدا وتم  وه منیش له
- ییه  عه ی من باش له وه بری ئه ت بم، له حه  ناڕه  که  نییه وه ویستم بهمن په ت و مامه ق  کردنت
 تیرۆریستان بگری،  ک ناتوانی رگا له  نه ،و میتۆده  تۆ به  که وه تهکا م دنیا ده وه ش له مه م، ئه گه تده
 .ی که  تیرۆریست دروست ده که به

  م پ وت و له وه  ئه وه جاڕییه  گاته به! ری ربه سه  خۆش بهیکک پۆلیسک کات هیوادارم وه -
 .رێ  ده  چوومه وه رگاکه ده

  
8 

ڕی   چاوه وه  داماوییه  به  که، رمکرد که و پاسه ره  به له په و به  قووتارم بوو که  ئاساییه  زیندانه له
کان   جا موسافیره.رتببوو دا په که پاسه ناو  ک به نگییه وتووم و بده رکه  سه که بۆ ناو پاسه. کردم ده
  ی، که انه TERRORIST و کک بم له  یه  دنیان که وه چوو له بیم وا وده جۆرک چاویان ل ده به
 .  ندووهژا کانی خۆرئاوایان شله وره  گه رقان و شاره واو سه بۆ گرتنیان تهکانی رۆژئاوا  پۆلیسهمۆ  ئه

ی  مدیو شووشه کانی من به م چاوه و رۆچوون، هاوده  خه  لهیشکان افیرهوت و موس ڕکه  به که پاسه
 گینگیان  وه کانی باران بۆ خواره  دۆپه که ی پاسه که ره نجه مدیو په رێ، له  ده له. چوو  رۆده که ره نجه په
 نو  ی رۆحی من به هندش ک ئه کانیش، وه خته و دره نواند کی ده یه وه قینه ی ته  ونه ش هک وییه و زه دا ده

 .کرد یان ده له دا مه که وه تووناوتوونی شه
  سیاسی ئاوه-مکی ئابووری ک سیسته وێ خۆی وه یه مۆ ده ی ئه  جیھانگیرییه ته و سیاسه ئه

واوی   بۆ ته یه ته و سیاسه ی خۆنواندنی ئه تی بناغه  کلتووری، دیموکراسی و مافی مرۆڤایه پیشانبدا، فره
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  مکانه و چه واوی ئه  ته ستی خۆی بارودۆخکی جیھانی دروستکرد که ده  به ته و سیاسه ل ئه. نکا مرۆڤه
 .ۆک سته ش و به  رووکه کاته تیدا ده
کان  توان مرۆڤه ی ده که ستییه  باده ندێ جاریش به کان رازیبکا، هه توان مرۆڤه ت ده وه ده
 کارک،  دا هیچ مافکت نییه ته وه و ده ناو ئه ت له وه سکی ده  که ک تاکه تۆ وه: وکش بکات جه

 پۆلیسک بپرسی بۆچی   له تۆ بۆت نییه. تی یه  هه ی که و یاسایه ی ئه وه ره  ده ی له ک بکه چاالکییه
  هروا تۆ بۆت نیی هه. ی و ناکه یه  په فتاره م ره و یان ئه کی تر، یان بۆ ئه یه ، شوه یه و شوه جیاتی ئه له

ک   خه وه ی یاساکانییه  رگه ت به وه ده. ی  هیچ شتکی تر بکه و یاسایه کانی ئه  ناو سنووره  له بجگه
ی  ریی، پۆژه ، بۆ هزری رۆشنگه  یاساڕژییه م جۆره ی ئه بناغه. کات ژر رکفی خۆیدا سنووردار ده له

و  له.  وه ڕته گه ده "Hegel" ل، هگ"Locke" و لوک "Hobbs" ، هۆبز"Kant" کانت:  مۆدرنیته
  دا بیاردراوه  نوان کۆمه  له ی که و کۆنتراکته سک ئه ر که گه  ئه پاند، که یان سه وه  رووناکبیران ئه وه کاته
ی رۆسۆدا  که  ناسراوه  کتبه له"  ییه  کۆمه کۆنتراکته"و  بگومان ئه. ب سزا بدرت کرد، ده ج نه جبه
  . ی کشاوه ریشه

ب و  ران تادێ ئاۆزتر ده نابه ی په کشه: ژین ختدا ده  گژاوکی سه کان له مۆ رۆژئاواییه ئه
ربوتر  کان به  ئابوورییه–  تییه یه  کۆمه سنن، گرفته  ده شه خرایی گه کانیش به وه  راسته ناسیۆنالیسته

 .دهت... ریی  ڕکی کیشوه  شه  بب به ریکه  خه ، که وه بنه ده
کانی نوان   یاری فوتبۆه له: و ملمالن ڕ  شه  له کانی ژیانمان جۆرکه ش، رۆژه مانه وای ئه

مۆ  ئه. کان ته سه تدارو بده سه کان، ده نده مه وه و ده ژار  هه  وته  کشه گاته  تا ده تان بگره وه ده
کان  ، ملمالنی نوان وته تانه وه تی نوان دهڕکی ناسۆنالیس  شه که ، به رزش نییه ر وه فوتبۆڵ هه

  . لۆژییه کنه کی ته  پشبکیه که به. کان تییه  ئابووری و مرۆڤایه ر پرسیاره سه  له پشبک نییه
  و فره   ژیانکی ئازاد، دیموکراسییانه  له زانین که سک وا ده  که ک تاکه  وه ندێ جار ئمه هه
  چینه کانی کارکردن ده  دووباره پاش رۆژه.  باشی ببینین مان به که وێ رۆژگاره مانه  دهژین و ده... کلتووری

کانی تری  شه  به هاوکات له. ین که کانمان ده و باسی خۆشی ژیان و کاره  وه خۆینه ک ده یه کان و بیره باڕه
  .کوژرن کی بتاوان ده و خه پیر، ندان منداڵ چه  وه کانه رکرده ڕی فوتبۆی سه  هۆی شه به   رۆژانه وهدنیا

ل  لوپه که. کو دخۆشبن کن تاوه کن و ده کان، ده رزانکردنه  هه نده پروپاگه فریوی  کان به خه
 .ن هک کان خۆشحاڵ ده مرۆڤه

  کانمان که  سیاسییه رکرده ی سه  پایه ژاکن، له تی ده ر برسیه به دان منداڵ له  سه چی رۆژانه که
ڕکی   شه  له مۆ ئمه  ئه  وایکردووه  که یه  کۆمیدیانه و بارودۆخه ئه! نیا ئازادتر بودوێ  یانه ده

م  ر ئه سه  له رده مک په وێ که مه  ده ، بۆیه روونه نی بکوژانی ده مه ، زه نه مه و زه ئه! دیموکراسیدا بژین
  .نم ی خۆرئاوادا دابکه ییه  دووانه رووخساره
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  کاو هاوکاتیش بووه تی ده رایه  ئینگلستان نونه یدا، که که  لیبراه ر شانۆیه سه تکی لیبراڵ له سیاسه
.  ش ناشیرینترین رووی فیکری سیاسی خۆرئاوایه ته و سیاسه ئه. کا تی ئستای خۆرئاوا، یاریده  سیاسه به

  هاوکات تاکه. ایی پدن بازاڕدا کۆت ش له و ئازادییه کاو ئه سی ده  که  بۆ ئازادی تاکه نده چونکی پوپاگه
. دا ته م سیاسه می ئه  یاساو سیسته  بۆ ناڕازی بوون له کردن بترازێ مافکی تری نییه  قسه س له که

-ئابووری–کانی سیاسی  کی کشه ره ی ده توان شوه تی لیبراڵ خۆی ده سه نیا ده چونکی ته
، هیچی  ته م سیاسه  جیاجیاکانی ئه  ئاسته ازش له ریفۆرم و س  له کورتی بجگه به.  بگۆڕت-تی یه کۆمه
 . ی سیاسی لیبرادا نییه رنامه  به تر له

ت  سه  ده ، که وه کاته  تاقیده و ئازادییه کانی کین و فرۆشتندا ئه  کارو بواره س له  که تاکه
لۆژی  کنه کانی ته سته هر  که ، که پیتاه ، بازاڕی که  لیبراه ته و سیاسه می ئه رهه به. مدن رهه به
ڕۆکی  نیا ناوه ک ته ، نه لۆژییه کنه و ته کردنی ئه شه ی گه نجامی پرۆسه ره سه. کات کانی دیاریده نده هه ره

کی   خۆرئاوایه شدا ئمه مه پاڵ ئه له.  وه  ژر رکفی خۆیه  بوونی مرۆڤی خسته که مرۆڤی کۆکرد، به
رو  ، هونه فه لسه فه: ش مه ، ئه ی خۆرئاوایه تییانه وخسارکی تری مرۆڤایه دژی، یان رو  به ، که یه ترمان هه
، رامبۆ، پیکاسۆ، فانگۆگ، بۆدلر،  دیکارت، سپینۆزا، مارکس، نیتشه: ودا له...  کانه  کولتوورییه داهنانه

 . یه هه... کسپیر، هۆلدرلین، ماالرم شه
ریتکی دۆگماتیکی جیاوازی   نهتکی بکوژو داب و هاوکات وای رووخساری سیاسه

ری، سروشت و سۆزی  ر، سۆفیگه شیعر، هونه:  یه تمان هه کردنیدا، رووخسارکی تری خۆرهه قبوونه
 .تاد..  تییه یه کۆمه

) زاوزێ(ت بپیتنی  ردوو رووخساری رۆژئاواو خۆرهه توان تۆوی هه  ده ی که و خاکه ، ئه واته که
وکردنیان و  تکردنیان، یان جه سه  ده  به ، که ته ی شیعرییه فه لسه ، فه فه سهل تی فه شیعرییه: بکات

   نه و داکا دۆگماتیکردن  قبووی به  نه فه لسه کی روونتر، شیعرو فه  واتایه به.  مه سته کۆکردنیان ئه
 .شرایی ستگه به فی مه
  

9 
ری درژی  فه دا، سه  Canterburg اریی ش ڕگه  په م له که  ناو ژووره یشتمه  گه دواجار، که

  ر له نجا ساڵ به دو په  سه رامبۆ زیاتر له. یڤین  په وته مدا که گه رامبۆ دیسان له. م کۆتایی هات که پاسه
ری رۆژئاوا  گه  تازه ستیکرد که ، چونکی هه وه نووسیه" نی پیاوکوژان مه زه " ی خۆی به که ئستا رۆژگاره

و   رۆژئاوا به بینی که  وایده و منداه ئه. گات تی ده  دژی مرۆڤایه یان دنیای رۆژئاوا بهوتانی رۆژئاوای، 
. کات ڕی ده نجامکی ترسناک چاوه  دروستیکرد، ئه وه یه که رییه گه ی تازه  رگه  به ی که موو میتۆلۆژییه هه
ک  پیاوکی وه. ژین  ئستا تیدا ده  ئمه  که یه م رۆژگاره و ئه کرد، ئه ستی پده  رامبۆ هه ی که و ئاینده ئه
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موو  و هه ئه. و کرد و تکه ت خۆرئاوای تدا ئاوته  خۆرهه رامبۆ خاکی شیعرکی وای داهنا، که
   به که  شیعر کرد، به ر به ک هه ی نه و کاره رامبۆ ئه.  خۆرئاوا دروستیکردبوون زاند، که کانی به سنووره

  .  خۆی ژیانیشه ک شیعر که ی وهی خۆ ژیانی زیندووانه
:  دا ده "The Time of the Assassins" :ی که  کتبه ڕ رامبۆ، له مه ر له هنری میلله

   رووی دنیادا هاواریکرد و به  به وه ستییه  ناخی هه ک رامبۆ له ی وه نده هه ردان و سه رگه منداکی سه
  .ژاندی  هه وه یه گوچکه
  یشت که  گه و بوایه  به  بت، که ر ئاماده ی هایدگه وه کرێ خوندنه  دهدا م کۆنتکسته له

و   کردووه پاچه سته لۆژی مرۆڤی ده کنه کنیک و ته چونکی ته. ن مه  ئازاراویترین زه  له ککه مان یه که نه مه زه
  .کات ن، ژیان و بوونمان ده مه حوکمانی زه
ش بۆ خۆی ژیانک  مه کنیک، ئه و ئامرازی ته  سه ره  که  به دا بووینه لۆژییه کنه می ته رده  سه م ه ل ئمه

ست  کان هه  مرۆڤه  که ،یه وه ش سامناکتر ئه وه ر له ی هایدگه  وته ل به. کات  ئازارکشان دروست ده له
 .ژین دا ده و ئازاره ناو ئه  له ن، که  ناکه  هو به

 گرکی کۆندا   له  که  نییه کنیکه و ته مان ئه  رۆژگار ههی کنیکه و ته  ئه یویست ب که ر ده هایدگه
 .ری بوو  مرۆڤ داهنه  کهیاند، گه کنیک مانای داهنان و یان دانایی و خوقاندنی ده ودا ته بوو، له هه
  .کات ر ده سه خولقن و حوکمیشی به کنیک مرۆڤ ده مۆ ته چی ئه که

  ی که وه  بوو به لۆژییه کنه م ته نجامی ئه ره سه. کات مان دیاریدهو بوون  ره تکی گژکه سه کنیک ده ته
  . وه  ژر رکفی خۆیه واوی دنیا بخاته خۆرئاوا ته
نی  مه  زه ، چونکی له و بکوژترهراویتر ریش ئازا و هایدگه نی رامبۆ مه  زه  له ی ئمه نه مه م زه  ئه بۆیه

  .لۆژی رزگار بین کنه ی ته شه ڕه  هه مۆدا ناتوانین له ئه
م  نجامی ئه  ئه وه زانین ئه  بزانین یان نه  ئمه، ئاسانی مرۆڤ ق بکات توان به لۆژی ده کنه مۆ ته ئه

  نده وه ئه:  وه ینه کتری جیا بکه  یه  تیرۆریزم له  دژه و به TERRORIST  ناتوانین  که یه ئدۆلۆژییه
ش  مه روا ئه هه.  تۆ تیرۆریستی وه ت بیت ئه کی خۆرهه  خه یان ر تۆ پاش ناوکی موسمانانه  گه سه به

  .کان بیت منتاله کان و فونده  دیکتاتۆره ک کوردک پشتر یان ئستا دژی رژمه  تۆ وه  که گرنگ نییه
 ک  وه  خۆیان ناپرسن ئه له"  تیرۆریزم  دژه دیموکراسی و به"رانی  کی خۆرئاوا، یان نونه م خه به

  تی بن الدنیدا تا بب به  یارمه  ک بوو که وه ئه! ددامیدا تی سه  یارمه لۆژییه کنه ک و ته موو چه و هه بهبوو 
کانی خۆرئاوای  کییه تی و ئابووری و چه ی دروستکرد، یارمه موو تیرۆریسته و هه  ئه ی که وه تیرۆریست؟ ئه
 .....سیاسی بوو

کانی تری  شه  به وتکی دیکتاتۆر له:   ناساندووه مجۆره بهتی خۆی  درژایی مژوو رۆژئاوا سیاسه به
کا، زۆر   دروست ده م وته کی تر بۆ ئه  شانۆیه وه ما ئه  نه و وته  پویستی به کات، که دنیا دروست ده
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ت   بحترین سیاسه ه ل ککه ش یه مه ئه. کات ر ده سه کۆیی له له و گه دا ڕاشکاوی مۆری تیرۆریستی لده به
 .تی نییه  خۆرئاوا خاوه که

 تیرۆرترین  بته کات ده ر ده به ت و پانتۆی لیبرایزم له  چاکه ته  سیاسه و جۆره  ئه دواجار که
 .ت سیاسه
  

10 
ودا  ، تاکۆ بتوان هاملتکی تر بنووس و له یه سپیرکی تر ههک ش مۆ ئینگلستان پویستی به ئه
 "To be or not to be: a terorrist" ر سه ی له که  مۆنۆلۆگه ، و شانۆیه ی ئه هک کییه ره  سه وانه پاه
  کات که  ده نگانه و ئاسته ر ئه سه  له پرسیار وه کانییه مه رهه ی به  رگه  کاتی خۆیدا به سپیر لهکش. بت
ل . بوو "To be"  و هزره میھنابوو، سومبولی ئه رهه  مۆدرنیزم به بوو، که  هه و مرۆڤه ندی به یوه په
   داهاتوودا به  له  که،ی مرۆڤ بدوێ ختییانه و سه و پرسیار ڕ ئه مه ب له  ده یه  تازه سپیرهکو ش مۆ ئه ئه
نی  مه ب رۆی زه مۆ ده  هاملتی ئه دا که نه مه م زه له.  وه ی ئستا بناسرته نه مه م زه سپیری ئهکش

  لهTo be or not to be:a terorrist   ب بب به ی ده که یهکی ره  سه  بگێ و پرسیاره تیرۆریستانه
 تیرۆریست داپۆشکراو  دژه رۆکی تیرۆریستی و به: ب ب رۆکی تری هه شانۆی ئستادا هاملت ده

  ب به ات، دهبکTo be or not to be: a terorrist   : ی پرسیاری که  بوونه کو له تاوه. بگێ
 هامتی   بوو وای له نووسه و چاره ئه. تیمان بدات  بوونایه  به ۆکی دووڕووانهی ر که ردوو رۆه هه
 چۆن بتوان  ، که وه  بدۆزته مه و وه کو ئه  تاوه،کانی بوون رۆبچ موو گرفته  ناو هه  به سپیر کرد کهکش

ی نوان   کشهکسپیرداشمی  رده سه له. بگت" خر"و " ڕ شه"، یان "خراپ"و "باش"هاوکات رۆی 
دواجار .   ئاراوه ی هنایه ه"خر"و " ڕ شه"ی نوان  و ملمالنیه ئه، سیحی و مرۆڤی مۆدرن بوادارانی مه

 . بوو ه"ڕ شه"و "خر"م   ئهملمالنیی  له سه  کوشتدا مه  هامتی به ی که وه ئه
 

11 
دا بکشم و،   بکوژه نه مه م زه  ناو ئه ست له کی مه یه ناسه بوو تاکو بتوانم هه وه  بۆ ئه م نووسینه ئه

ی  خته و به خشم، ئه  خۆم ببه ختک به  بهح؛ی  بگونا تکی تیرۆریستانه هاوکاتیش تاکو بتوانم شیعرییه
 ..Terorrist  ی تیرۆریست کردمی به تکی کۆلۆنیاله ری سیاسه  نونه که

  و گومان له  وه یته  بکه نگه  بده  مردووه نه مه و زه ئاگا بیت و بیر له  به وه  له نووکه ر تۆ هه گه
  م پرسیاره وێ، ئه ته وێ یان نه ب، بته دا، تۆ ده  بکوژه ته م سیاسه  ناو ئه ی له کانی خۆت بکه توانینه

 ."To be or not to be: a terorrist " : وه یته و رووی خۆتدا بکه ره به
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ی   Eleonora  زمانی ئینگلیزی نووسی، پاشان م، به که  ئینگلیزییه رکک بۆ کۆرسه ک ئه م، وه قه م ده مجار ئه که یه* 
،سود 10  ، ژماره "Kurdistan Studies/ی کوردی وه لکۆینه"  گۆڤاری  له  و سودی ی کرده که  ئینگلیزییه قه هاوڕم ده

نگلیزی، ی زمانی ئ رشتی دکتۆر خالد یونس خالد، به ر په سه ی کوردستانی، به وه ری لیکۆلینه نته  سه که،  وه ته ، بکراوه2003
 ستۆکھۆلم،  ، له2005 ساڵ   له، Perspektiv  :ناوی ک به نتۆلۆگییه ئه  روا له هه.  وه بته بی و ئینگلیزی بوده ره کوردی، عه

"  ئاینده" گۆڤاری  ی له که  کوردییه قه دواجاریش ده.  وه ته  زمانی ئنگلیزی بوکراوه به ڕ، زموونی شه رخان بوو بۆ ئه  ته که
 . وه ته بوکراوه

 


