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پڕیشهههکییرییێکیرفهسهههه،کههههمکتێبههههیئههههوهیلیچاپکردنههههمهههه
پێویسهتییوناپێویسهتیبێهوێ نییبهیوه،پهوهناوژیانهبهییهبازنه

کروهههه.رنامهفهکسههنههریزمانهفهر،سهفهسهستملهبهمه.هنیی
شلێهیوبێهوێییکهوردییماوهبهازی نههلههچونکههشنییههوهرئههبهله

چهاپیلههچونکههکههیههوهبه ئهمکتێبههیئههوهچاپکردنه.نا.شهبێبه
کههاللهههشههوێییێیگوایارهلێکیلهههریینیگاگهههوهمیههادهمههییههههکهیه

یناشههیری میشچاپکردنهههوههههوهچییبووهدینهههکانیتاریوگهههباغچههه
لێکیدیکههههلههههشهههگهم،به،چهههاپیدووهنوێیههههشهههانینهموهئهههه.بهههوو

یوهلههههگرێههههکههههدهوهخ یههههکهههالبههههکانیشهههوێییێیگوایارهنیگایهههه
،یههدیههمههمچهاپیدووهلههیکههوههێشهتائههدیهاره.بوولمیینهکهیه

.لیزمانههییههههکانیتاریوگهههباغچهههلهههکهههنییهههونیگایانهههکهه یئههه
زموولوکال،ئهههههشههههوێییێیهلهههههلهههههنیگاگهوئهههههیوهدیچیییهههههلێههههره

.یهههههوهوری ییههیزمانهههلیقهسهههنههییبهههیوهپهتههاد،..کالوپێشههتاته
رییوهیههادهلهههکهههوهبچیمهههلهههونیگاگهیهههاتوودیکهه یئهههدکههرللهههده

ریبییهسهههوهاو ێیهههسوپاسههیئههه.لدیههههکانیتاریوگهههمیههیی،باغچههه
لهههههلهههههونیگاگهیئهههههوهرۆشههههیچاپکردنهههههپهداسهههه زینهمکهههههکهههههده

.الکدیهاتوویشوێییێیهلهکهویشنیگایهئه.کانیگوایاربووشوێییێیه
نیهوسهاللههدوییزیهاترلهه،مکتێبههمیئههکههچاپییهکهبێبڵێم،ده

،دویجهاربههوهبیواالیشاعیردیمایهه،داشادعه"گ ڤاریئاییییه"الی
رینینووسههههههگرت لههههههخیههههههیسیاسهههههییورهکێشهههههه"هههههه یترسهههههی

لێکههاوییینگهاڵمدویجهاروێهڕییئاسهته،بههوهتکرییه،ره""اڵتییرسهده
رینتهسههه"شههێکیرکیمههاددیخهه موبهئهههشههێکلهههربهسههه،،له6002

.وه،باڵوکرییه"بئنمادهفیکریوئه
،ست کت لم6022نیرێ ،پاییزیهه
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 ک یه روازه ده



ب ژیانێک،یالکهیهستێکبێه،ئاماژهبهومهویتهرههنووسی به

کرده بێژم یه ێوهبهکههکیهوردتر دهگهله. نووسی ،ل ستیێکردنی
له بیرکردنهئاقارهژیانێکیش هجوواوێتهکهدهوهکانی مدهبه.

دیمانهوهینووسییهوهستبوونهرجهبه نگیبهمییوشهریشلهینووسه،
ئه دهجیتانی دهقهو وێهکهردهدی کردهویتهکه. نووسی  ویهخودی

ئهووسهن ب  شوێییێوهریش، بتوینێ لهیهی کانیبییریوهنهئاقارهک
به دروستبکات، کردهژیال بهرێگایهیهو رهک ده"بوونانیل"و قی

ربهگرێتهده به. ئهیهویتهو دهه"بووهه"یببێبهوهمرۆڤب  بێهک،
بجولێه جووا. مرۆڤ یههخودی لهگهئه. جور ئهنههواژیال وهما،

به دێتهمردنمال وهیاد ئهویتهکه. ب  وهمرۆڤ یکهه"بوول"ی
.کالپێکیێه"هجووا"ک یریشلهفهسهخودی.جولێهنێه،دهیهریبگه

نووسه ب  لێ جه"رفهسه"ر دهستهی یال دهرهیی، ریفهسهبێتهکی
رنووسهویلهکهکییهناوهێکی"بوولهه"یهواجووهئهویته؛"ناوکی"

گرتیهده به رێگایهبهکات نووسی  بهری رهک قده"و .ربهبگرێته"
،بهڤهههڤلهکیتهرێگایه،کهوهورێگایهمبڕکردنیئهدهربهنووسه

لهگفتوگ یه گهکانی له"بوول"ل لهیهوهرییهدی، ت  هک کانیناو
.کاتوستیهریخ یییدروروبهده

ئهگهئه لهههوینهر ب  بریتی هوواجموویال مرۆڤ،"بوول"ی ی
بوونییله،کهیه"بوولهه"وموونووسییێکیشبانگکردنیئهههویتهکه
یههه نووسی لهیهیکرده"بوول"بێرب یههه. ریبهگرتیهرێگهک،
کهده ئهقێک، بێبهێکه"بوول"فرینینی هههش، روه، بێ ی"بوول"ک

.ینییه"بوول"کیه"شوێییێی"ک،ریرێگایهبهگرتیه
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،بریتی لئامادهدیمکتێبهلهیکهقهودوودهکاروینیئهمج رهبه
یه"شوێییێ"له که"بوول"کانی م ، گرتیهکردهلهی رێگای ریبهی

.متاتوولههر،بهیه ێوهبهیکهوکاروینهئاقارێکله
بریتییهدهویتهکه دهلێکبهگهکردهلهق کاروینی .وهێکه"بوول"م

دهئه دوو لهقهو بریتی  رێگاگهئاپ  هش ئهی لی ه"بوول"م به.
دیکهده ئهربڕییێكی ده، دوو وهقهو ناخویزل یال"یاددیشتیامه"ک ،
رنیامهفهسه" " لههیلهاکووبهفامبکرێ ، کاتیی گرتیهگهک ریبهل

دهکرده کاروینهی لهربرێیی تیرێژێک نووسی رهمهههکانیی، نگی
لکهدهئاپ  ه روینگهله. دهبێئهدهوهیهم دوو کج رێکلهوهقهو

"intertextualitet دهقلهده/ قناو " دهئهویتهفامبکرێ ؛ لهقهودوو
بهیانکهئاریسته بهیی بوول خ یانهقهدهئاوێزیل پێش وهکانی

لهوهنگیینهده لهوهرییهی ت  هکال کاروینهناو رێگای یالکهکانی
وهنهکهدهئاماده ئهمهئه. وهشب  وهرییوهیادهی ک،تییهکایهکیه،

هه"بوولهه" بهنووکهێکی ههیی ینگییانهرهمهرووخساری
.خش کالببهیهشوێییێ
ئهئهوهلێره کاروینهرکی رێگاوهدهبهم ئاپ رهوهگێڕینهم یی
کانییگوایارهوهوچانینهوهچیییهاکووبه،کانیریبردوونییهروودیوه

شوێییێیانهئه یادهو ئێستای و ریبردوو لهوهل کانیباخچهریی
لهتاریوگه دهستهجهدی جێیشی ی کادهقیی ئهپێیاسهب یه. دووی و

کهقهده کتێبهئهی لهم رهپێکیێی ، و خودیوهنگیینهبزویل ی
.وهبیهاڵدهکانیی،ئاوهشوێییێیه




ک مهله وک تاییشیی داس زینهستیێوهدهکی ههگرتیی برییی ردوو
خیر،:زیزمئه بهقهبهکهشێرویل خ م، ئهکردنئامادهد کتێبهی ،م

موکو یوکهاهمیههخهلهباس،کهعهمهحههاوکاتیش.وهتالیه
وهمێییهقییدهرییدهوهیادهلهمیشهههویتهکه،وههێوریالکردمه
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ندرێنهه
1122_0225/02/8/ستۆکهۆلم
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  شوێنپێشوێنپێ        کانیکانی  گوڵنارهگوڵناره
    لهله

 دادا  نی تاراوگهنی تاراوگهکاکا  چهچهخخبابا
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 ، وه ته م دڵی چرایه م و به ی خهڕم گ دا به م کۆچه له
 :ستپێبکا نوور ده  کاروانێک له

 سووتێی، یان ده
 !مانا  نگێک له به شه  بییه یانیش ده
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 لی باڵنده گه
0225یرانیحوزه(ندرێنهه)

 

 
 
 

0

سبااییهوینهشه درههکانی پهکهختهر پشه بهمکهرهنجهی مده،
مااهوهیلیجووتبوونهیمهخت که پڕدهکه، لهکهم ئاویزل شلهوێله.

ههرهسه بهتای لههارێکموو لهحاجی ک چیهق بهقێک و یادیکا
چهوهیهکههاوژییه جارێکبه، هێالنهئاسمانیسهنی وتیمزگه"یکهر

قاخانه چهگوللهکه،وهسوو ێتهدهوهه" شهی بریکوژیکییرێکی  ی
یرهنجهپهک ترێکجووتهختهناوهرزهموهتابهوهئه.یکردبوو"تااڵل"

کردۆتهکهمااه نزاگامهمیال دهیه. بهمیادهکێکیال پکێکپوشیچهم
ده دهکههێالنهورهبهوهنوکییهنێویل تاوێکوه ێتهگهی دویی ،

،بهیییخیبووهکههشیهێالنلهباوهوهمنازهدهبهی،کهکهزگیرینهده
.وهدیتهیباایهقهشهلهکونادیارییهرهبهووهالوێیێتهگمێکدهگمه

رمیالوکوێستانیریک چیگهدهقهککانیمییش،وه ییهگهنیگا
کیهسێلکه هپه یێیشوێیورهبهی،ومااهوتیئهوسربهئاوێزینههک،
رهسه کاک چیهوههیکهتییهبوونایهتای نیگایه. ئهک چی مکانی

ئهوههوشاندرهیهتاریوگه باای قهی وهکهیهتێیانهو لهدویی رزێک
له ههبهدیبڕیل، دهر لهدهییکانشتهتاوی یهسه دهملی ولکهکتر

لهبهشه نهرهنگێک رووخساری و المل لهنگی شوێ سهخشییییال ر
...هێڵ جێیه


،ولوئێرهکانیئهونمایشکردنیهێڵینیگاوهیهیشتپێکگهوهلێره
ئامادهلهکریبردوویهنگیبهشه کادهئێستادی دهئه.  مهو لهکه
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الوییهمهته زۆر وهنێکی تهبهکوردستانم نیگای و نهمهجێتێشه
تاریوگهپاییزییه  ئێستای کهییهکانی دوییبهئاوێزینهک،
شوێییێیه ئهسه،رییوهیادهکانی سهشوینهرتاپای دویی و، ردیل

وریمالشکهلێکیحوزنبار،شاگهنگهدیمهکوردستال،لهیب وه ینهگه
.وهبیهدهئاوێیهورژێ ،به

نیگئاریستهمج رههب بهای م  دکانی و ئههنمایشکردل وربڕییی
روودیویندیمه و لهوههل ک تاییهوهکهتایهرهسه، یاب  بهک، ل
وناخیئهرێک،لهکک چهم ،وهاکووبه،لستیێیاکه،دهوهوینهپێچه
ری هدیمه و یادهتووناوتوونانهوهل شوێیکوهی و وریی ریبردوو اتی

ریده ئهئێستادی تیرێژینهمێیم، کهو ی داکێشرینگازهمهنیگایه کانم
دهکهده وهچیمهل، گهئێستاوهلههاوکاتیش. لهوه ینهدویی م

یوهکانیب ناوهبانگوچرپهکجاریلبهچیتروهکوردستال،تاریوگه
ول؛شوێیکات،ریبردوو،ئێستا،بو:للکێشمناکهخ یوخودیبوونمپه

،ئێستاوهاێ،لهبه.تاریوگهک لههیوێیهموویالرههههولوئێرهئه
تاریوگه وهچیتر نییهبوول، ناچارکریو ژیانێکی مانای ژیال، لهک

وهخ یهبهب یوه ینهرێشانیگهدیبڕیلوپهشوێیێکیدیاریکریودی،که
خه بکات، لهنیشتهلهبریتییهتاریوگهاکووبهریکم جیتال؛جێبوول

بوونایهتاریوگه خودی جیتانهتی دهستهجهوهلێره. م  بێتهی
دیمهمانگهری روودیوگهنگهل، کانیگوایارهلهلێکگهیادیشتهولل،

تاریوگه دیشوێییێی دهله. کهتانهرفهو تاریوگهشهی، ناخییلهپ ای
دهرگهسه ئاشتبوونهردیل ب  بوونایهگهلهوهبێ، چهل لهتی، مکێک

جیاویزییهردهکانیک چدهکانینیگایهتیرێژه تاکوو ونهکلهبڕم، وی
.وهمهبکهستهرجهبهییمکاریییبوونیتاریوگه

ونییک چ،هاتههرهلهوهریییانهئاستێکیبوونگهبالهلێدهوه
بااییه چ لهچوونی ریمێیی کهو کال چ لهبااییهنگهره. کالکهو

لهیهدیارده ب  ک چگهسهک جیتانی ریییرنجکێشتری  یدیارده.
کوێستانیبوونهریگهفهسه دیمهبااییرهرهوهرمیالو لێکونگهکال،
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لهریمانگه شوێیکاتاهزییهلێک  کانی باایینگهره. نیاکانیشتههب 
که و سروشه ههپێییویستی و هانیهژ نهوی، پهرێک ب  وب  رێشانی

شوێیهوه ینهگه ی یادهاکووبهکال، وهرییهوهشوێییێی ونێککتهکال
وهوێیلهکهیارییهونهوتهدویجاریشئه.وهچییهدهخ یالتیبوونایه

دیوهره و جیاویزهنگ شوێ ، نیگایهگهلهکهکانی کانیپایزییهل
الویه و تێکهریبردوو دهتی بهاڵو  و پانتاییهرهب  دهو قکانی

.گرلایهرههسه
نووسییهئهویتهکه دیمهم نهنگهش لێکتریزیو، چڕی کلێکی

نییکوردستااڵنهق،گومالورژێ وژیکهداڕهنهودیمهلێکگرێیریویئه
رییمیییوهیادهلهلکهوشوێییێیانهلێکیئهگوایارگهویته؛یهتاریوگه

کیژیلدۆلوز،وهویییکردنیبیرۆکهستهدهکرلبهده.وهوشێیهدرهده
کیتابل ،نگایهک،فیلمێک،پێشهنیجیاجیایشان یهدیمهک الژێکله
.وهیرێتهک،بێوێلیجودییم سیقایهیالئاویزگه


،یالوهکانینووسییهوئاس یهرووهکانیتاریوگهکردنینیگاگوزیره

.ایریورههلێکیبهیڤگهوپهئاویز،وێیهنمایشیهیب،دهوهیییهچ
کجمکێک،ون ستالژیا،وهرتاریوگهسهدیئاخاوت لهلێرهنگهره

دییگه بیرۆکهدوو زیادکردنی یه، نول بێهنهکی شاعیریوهئه.  تا
کهرووسی برۆدسکی، تاریوگهیوسف ناسریوی بهیهشاعیرێکی ،

رییخ یوهیاده.،"ی بهناوییهتاریوگهبهرجێککهاومههه"ک وتارێک
کهیهوهمئهکهنگییه،ئاستهوهیبرۆدسکییهروینگهله.وهالوێیێتهده

تاریوگهنووسه کهسروشتییههپاشێانری کرێهده"تااڵل"ی چونکه.
چیئێستارناسریوبێه،کهکنووسهواڵتیخ یییوهرپێشترلهگهئه
کروهنووسهمج رهبه.وهاکهیخهناوئاپ  هدرێتهێیهدیفڕتاریوگهله
کههه دهر تر ئاساییبێتهسێکی مرۆڤێکی ئه. ب وهدویجاریش

نناسیامه دهووسهی کیهکێشهبێتهر ئهبهله. ههوهر نووسهی رێکر
بهده خ یهمهرههبهخویزێه نهوهبیاسرێتهوهکانی له، لگهک
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تاریوگهنووسه تری بکرێهبهرینی ریورد ئهله. نووسهنێویل دیرینهو
شههاوبهشتهت گرییگنی ، تهاکووبهکال گرییسادهشتهتنیا گ کال

.یییتااڵنکریولکهواڵتهشلهوینهئهکه
دووهئاسته کهنگی ئهدهدرێژهم، یهوهری نومهکهی لهوسه، ر

تاریوگه لهنیگابه"دی ئاو  وهکانی خ شیردهریبردوو و گێڕێه
ریبرۆدسکینووسهویتهبه".کانییدوییکاتهبهیه یوهرێکیگهوهبوونه

خویرهوهیشانییهفهناودهب کانیرژیوهێسکهفرمبه" سه"وهب  ری،
زێڕییانهوکاتهئاو ب ئهویته.وهخویرکردۆتهوهوپێشهودویوهرهبه
 .روویانییوه ،بکاتتاریوگهیروولهوهرلهبهکه،وهدیتهده

واڵتهلێره کاتێک دهکهوه یهتاریوگهبێتهت ریبردووهک شهکهو
تااڵل" تاریوگهده" ئیتر وهکرێه، بارێکیبوول چیتر شوێ ، ک

نییهچاوه ئاماژه وینکریو و ، ناکات دیاریکریو کاتێکی اکووبهب 
بوونایهلهنووسێکهچاره دیتیهو بوونهئه. لهم ئاریستهش نێویل
وینهپێچه کات؛ ئهویتهکانی و ئێستا کهییانهزێرکاته"و لهی

روویانییوه ده"ریبردوودی بێک تاییگفتوگ یهوێتهکه، کی دویجاریش.
تاریوگهنووسه تهدهری لهتوینێ نووسییهنیا جیتانی وئهکانییی

 .یبکاتئێستادیئامادهله،تاکوووهزیییووبکاتهریبردووه
 

 ڵوشخهمهکابهرتدهڵستانێکیپیرسهنگهجه

.کالکێشتدهپه

،وهیتهدهنگدهپه

 .وهداتهتلێکگرێدهرییوهیادهراکردنبه

(رووتیکبهیه ییهدی،گهستهمییوجهله)

6
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مالوشوێیکاتیریبردوولهزمانیتاریوگهولبهمهئێستاکاتێده
.وهوتو یئاسمالوبێماایخودیمیییخهژێرتهشلهیڤم،تاریوگهبیه

تاریوگه وهمانگی کهش، بهک ک چهدهشتیوینێک، لهکهم ی
بهوهاڵتهرۆژهه لهوهکانییهپاییزییهنیگایه، زهنیههه، وهیهویی

. وینێهده
دووداییههه و مشتومڕ دویی بێه، چ نێک فرهر ناوهکی کی،ی

 له6002هاوییی زیاتر دویی په، سال لهبونیه یگهبیسه :مالول
عاسێبووولربردللهسهیاتی،سێسالبهرگهسالپێشمهتان شههه

تی،حمهتیرهکانیئێریلوس ڤیهئ ردوگادیخریوهردینیلهرگهوسه
لهچویرده قوتابێانهسال خوێیینی  ئامادهژیانی ی و وهزینستگیی

.وههانمکردکوردستردینیکانیژیال،سه بانینیئاقارهجه
لهنیهرچههه ته2992هاوییی دهدی، ب  سهنیا ردینیرۆژ،

کێکبوولهکال،یهنفاله،دوییئهوسااهاڵمئهبه.کوردستانمکردبوو
 ی،شه2992یئابی12اێ،به.دیمێژوویئێمهساتتری ساللهکاره
یملهدکانیرژێمیسهتانکهربازوسهیوههێیانه،به"بریکوژی"ناوبه

کوردستانهالیه دیم کریتی پارتی ههوهل  ههب  سهولێر، نجامیرهم
ول،میشخهو،ههوهکالکردهییهحوکمڕینهودووحیزبه ینێویلئهشه

هه نهیال گوتارێکی لهوهتهبوونی کوردی ئیریدهیی کیییهگربوونی
پوچه وهاکردهسیاسی ه کارهنیهرچههه. و بهبیان  ئاکامکانی

دۆخهئهیشتییگه مێژوورهمتێیهخهو تهی کورد، بهی سهدهنیا
لهتێکه ئێریل رژێمی پاسییرینی ریکێشانی و یهالیهاکردل کێتیل

لهوه کارهب سیووریک یه،وێڕییرۆایئهوهنیشتمانییکوردستانه
وسهرهوههیم کریتیکوردستالب بریاردینیئهچبوونیپارتیدملکه

ناتوین وهک مهدیماایییرۆحیبه رهێیهکیبڕوییهوهاڵمیینهایکورد،
کانیشهدیبانگهوروودیوهلهوهلێره.یکوردیروهب ب ریزیکردنییاده

کوه  خهکوردییه: ش  شگێڕی، پرۆژهتی، کورد، جیاویزیونی ی
وحیزبه کال ده... جادوویهدێوجامهبیههتی، گااتهی .جا ینهکی
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لهمهههبه ئهحال، که لهکاتێکیی رۆژینهمڕۆ یادهم لهوهدی رییمال
ئه روودیوههاتیی کهدهساتمهو کا، توێژی ورووناکبیرچی یی

.ست رمهکانیمێژووسهزموونهریم شکردنیئهفهکوردلهتکاریسیاسه
لهرییهبێبهکورد:یهوهویشئه،ئهوهکاتهکخ یدهریستییهمج رهبه
نهمکێککهچه و نیشتمال یهوهتهناوی بهکه. هێگلیی،ویتهویته، ی
ههوهئه اهکولتووری تیجاشایه)پاسیی مانه( و خ تااڵنکردل یوهو

وهکورده خێڵگه، ئامانک بێ و بێئاگا بێ کهلێکی ج، یوهرهدهله
بمێیێته وهمێژوودی ئهلێلێره. وئهکهینییهوهیلیئهمهقهمدهدی

.بزینێهرکیخ یئهیکوردبهبێئامانجیمووژییهکولتووره


کهشهنیوهله الودی درهکانیسهکهچ لهوێکی ودیوییئهکهختهر
ژوورهرهنجهپه لهکهی م بهنمهژێر هاویییی بارینی چریییدهی م

مهشقییهئهلهوهکانیانهئاویزه سهببوولکتردی وتیم ێکهلبهگهله.
فڕۆکهرهبه خانهو ئیل ن ره"نیهئارله"ی به، روح هاو ێی رمیگهی

روومهفرمێسکه نیگایهکانی و کردهییهتارویگهت هێور .وهکانمی
شه و یادهپ شوێیکات وهای دهکال، لهک لێکئااڵو، نگاوهههنگێکی

.ئااڵلکانمییدهویزهرتهپه
ئاستێکیم لهیکهرییهوهویادهیئهرچاوه،سهوشوێیهئهویته

نموونهخه و ئهوهییهیااڵنیل دویی هه، سااهو دهموو کرد،وێیام
پێوینهردهبهوێتهکهده ئهم ریستییهزمکانی وهوونێکی رگهمج رهبه.

له بهتاریوگهمرۆڤ فهیتی ردی و لهکانهنتازییهی کیگفتوگ یهوه
ناوهبڕیوهنه لهیکیی ئامادهگهیی یادگارییهل لهیی شوێیکات کانی

کوردستال،دۆخویشت بهلگهگهچیلهگفتوگ ووێیاکردنییبێه،که
دهیهئاریسته تر کاتستیێیهکی رووبهگهله: بوونهل دیمانهوه وو یی

.لکهرێیهه،وریبردوو،ئێستاوئاییییرهکالبهینیگایهشوێ ،ئاریسته
بییییهگهله شوێیهوهل لهی لهئێستایهکال، تژی یئاپ رهکی

یکیدوودیوبێه،ئاریستهیهکئاگاییئاوێیهروهکانیی،ههوهبیرهاتیه
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حوروهلێره.لکهکتردهییهتهوریبردووودیهاتووئاوێرهکالبهنیگایه
.دیتپ ایهشهوههکانیشوێیوهناوبیرهاتیهوبهکیهتریویلکهبێتهده


3 

گهگهله بهل خهرویزهدهیشت  ئیبریهیم کوردستال، وی لیل
،"خێربێ ب کوردستالهب"شییرووکهکرستهودیو،نهیئهوهخوێیینه

لهزه رێزهیئهتکهولولگهییم تاویهاوییییرههبهلهیکهشاخانهو
رفهسهوتهدی،کهگیگڵیالده نێویلرۆژگاریمویسهفامکردنێکلهده.
سه بیۆزمهرژێمی کوردستانیی ئێستای و وهدیم ئاگاییهبه. لهاڵم ک

تی رئه کێشهیزموول، وهاڵتیئهسهیدهیو کچاودێرێکمڕۆیکورد،
ههبه سهدویی خهفهنگاوی بوووهکانمهخێرییهیااڵنینهری نهدیمه.
دهرهمتێیهخه شان ی کوردکانی مافی و عێریقهلهستوور یئاا زهو

ییمێژوووهبوونهدووبارهیوێیه،کهمرچاوبهوههاتهوهعسهدوییبه
.وهیاددێییهکوردبهکانیدووبارهنهزمووئه


 داوهچنینهێتروانێکلهزهرهکه،بووڵێڵێکداخانیشله"

ئهسهىچاوىلهگۆشه ،کردختدهکانىجهرییهوهىیادهوالوالوهر
 ،گرتدهڵنههه

ههده دهستى بزنهبهلهێگرکارى ئاگرى چیاى ککێویهرچاوى
 ...کاراوده
ئهسوارمیشبهمه کهسپهی بهگهی بهگهلى ئایندهلى ودواى

 گوماندا
بهبه شاعیرانى واڵتى بهنێو خۆرو گهخشیش دامارۆدراوگومرگ

".ێگرڵدهرههسه
 

گهله بازگهوهرهدهیشتییههیکڕی خهی ئیبریهم لیلی اێک مه.
ومالرهیشت وبهکانیالگهمهخز،بهوههاتبوونهوهرهدهلهاککهخه
وت  ێکهبه کهته. بوو م  کهچاوهنیا کرددهنهیس ێی بوومهبه. اڵم

یبهکهئ ت مبیلیخزمهیکهرینهفهوهاوسهکێکلهرییهفههاوسه
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هاتبوو دویییی پێچهبهکهئ ت مبێله. پێچاو بهرێگا ده کرهکانیی و
گهوتهکه و کهئه  کردلقسهوتیهوینیش له.  یییتێیهلگهمییش

ک،وهوگهکانیتاریتیوئاوێیهرگایهژیانیپێشمهیی،کانشاخهنیدیمه
. ی پهرچاومییتێیهبهبه،امههکلهریایهزه

گ  یییکاسێتیگ رینییهگهلهکهشوفێره ستترمهییکانتورکییهل
ماشێیهده و لهکهبوو دهنشێوهشی غل ر خێریتر ب وهکال  وهلێره.

کهتێگه کیشتم لهوچ ل دیگیرکردل یارییهولتوری رێگای
قووتییوهوهکانهجیاویزه کوردی ئاگایی و چێژ له. زینیییم  تورکی

هاوواڵتئه نهیهیو داییا کوردستال بهی لهبووم، لهالیهاڵم ربهک،
کیالیهاگرتبوو،لهکمییههیهکچاکهوهکمکهرههفکیهاوسهک مه

سهوهتریشه رۆچوونهرمه، و بوول خهسه ئهناو یڤییییرینهیاای
دامنهوهتورکییانهوگ رینییهمئاویزیئهدهبهکهشوفێره هاتبهده،

کهرنجهسه ههکانم بکهکهوییهشو شێلو میال تێگه. کهیشتدویجار م
شوفێرهئه بهو نازینێ، لهتورکی گوێگرت  لهاڵم تورکی ک گ رینی
نهشێکلهبه ریپهیهوهو دویی بااڵدهی و تورکمانه ی  وهستی ککال،

.کرێهوێیاده،میبوولردهیهاوسهنیشانهج رێکله
ئێویرهره کاای کێوهبهنگی دیمێیی و دۆل ههناو وایهکانیی زنا
.وهکترجیابووییهیهیده کییلهرویزهدهشلهئێمه
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رگایک نیردهستیووسیسههد

کامێرییئامێییبهباهیییالله
نیرێ هه
6002یرینیحوزه


4

دێریرهبه هاورێی ،یمڤال،
لهکه زیاتر سال چویر دویی

وهچاوه ب  رگرتیی وینیکردل
په لهنابهمافی د،یوێسری

بهئه بوو، ناچار خ ی،مسال
بگه ئامێیی لهوه ێتهب  ،

چه سهده ک عاتنییل
کوهب یه. وینیکردبوومچاوه

له لهچ ل کێشهسهسوێی یر
لهدویکه بهگهوت  یشت 
بوو،دهکانماللێمتوو هدیییره

وهلێره یهش، جاریل، بهکهک دیییرمال دهشهم دوییستییێکر  د،
کهپێکه چاوهکێشهوتییهنییێک  وینیی ماشێیهسه. لهریبی ناوکال

ربیسهرههزمانیعکانملهمێچاوهمیادهدیودهپ ایالدهده کییشه
دوکانه و ههک گا دهستهاوهکال کردیال بهده. ب یههانهمویسه ک

زمانهییئهئاماده بهوهبیۆزمهو کالریزییالهانهبهکلهاڵمهیچێ،
کردمدهنه کههبهویزمانیکوردیمهاتهکرچوکااهودێرهئه. رچاو،
دێرهله کهکهبییهرههعخویر ههیهنیهکپڕوپاگهوه، ابژیردنیکب 

تازهتحکومه لهی عێریقیی لهیهی سوێیدی،رۆژنامهکێک کانی
لهوکاتتێگهئه.باڵوکریب وه یکهیهتازهوعێریقهدیهاتوویئهیشتم،

بانگه کوردی ب دهحیزبی پایهشی لهکا، کورد، بوونی دێرهی و
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کهیهیکورد بهی بهوهبییهرههعلهئیفلیجی کوردی،کریبوو
نابێهشک مه نیتر به. زیاتر ب  لهتێگهاڵم زمانیئامادهیشت  یی

ڤانیهاو ێمکرد،که هبهژیانیکوردییی،رووملهده کوبیلهرههع
کیچیائاساییهنیهمخهدهچیبه،کهوهاڵمێکیباشترمب بیۆزێتهوه

لهیهگااتهبهوهخ یه لهبێتوودهک بااڵدهکێشهیی، زمانیی ستی
دهرهعه سهبی  و کردم بهکهرهفهربازی ئهرهمال ماای ئامێیی، وو
ویمبووردهبه ماشێیهرهنجهپهله. کهبایهشیهوهکهی فێیک، لهکی

گه و شاخ ئێویرهلییهرۆحی بوواێڵی ناو گهاییهههوهکانی رمیکرد،
.وهالوینیهیدهکانیئێمهیاده

وروومالهاترهوینێکبهیپشکیی ،پاسهبازگهیشت بهگهلگهله
به تهدهو دهله"پرسیاریبهوهماشاکردنیئێمهم چ ب کولدێ و
یشتمدویییتێگهیانی،کهجێگهیخ یبهکهرکیک نت اکردنهئه"کول
پرسیارهئه ک نترۆلکردنهههلهسادینهو خاای کوردستانموو ییکانی

وهوهکرێیهدهدووباره خه، ئهاڵمی ب  پرسیارینهاکیش ههو میشه،
ک میییبوولدووباره و بهچونکه. پێویستیاهوسهیحهگوێرهت  و

وهدهوهخ ته پرسیارهتوینی ئهدووبارهاڵمی پاسهکانی وینانهو
بازگهکهوهیتهبیه بانهله و رێگا پشکیییی لهی پێیاویکانیی

وه ئاسایشیی ستاولک نترۆاکردنی بێجگه. ینیهزهمهلهئێستاش،
کهوهئه شێویزهئهی تهو کوردستال، ئاسایشی دیبییکردنی نیاب 

ولهگرتیهرکیرێگهئهیکهزریوهودیمهییئهئاستیسادهلهج رێکه
کهتێرۆره ئهی بهدونیای نهرقااکردووهسهوهخ یهمڕۆی متوینی،

 .وهکیتربیۆزمهیهاگهبه

بهگهله بازگهجێتێل لهکهشتیی ئه، ئێویرههیکڕی بهیهو یادم
کهوههاته له، وه2992سااێ مهدی پێشمهیهزهفرهک لهکهرگهکی

ی"2لقی"لگهیولهیریئامێیڤههاتبووی ب دهوههولێرریههڤهده
وهدینایهعسییرژێمیبهزهفرهومهکمالب ئهیهحیزبیشیوعیب سه
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ئهکه رێگایهک نترۆای دهو ی ئهسهبهشئێستاکرد، دویی وردیل
ماوههه یهموو بازگهپاسه، لهکهوینی ده"نام "سیمای .وهک اێتهییم
لهبه بهیهئێویرهاێ، زوودی، درهکی کهختهناو ستڕێژیدهوتییهکانیی
یرلووتکهسهرلهوبهێشتالهرۆژهیرژێم،کهربازینهوتانکوسهئه

گاریوهزنجیره چیای جهتیلهکانی ئاوێزینی چاوی ئێمهستهی وی
.بووللهیت پوگوررێژنهتیییبهکانیشاخیمهتهاههه

کانیمباسکردنیناویشوێ وئاقارهدهڤال،تاوناتاوێک،به هبه
ویشه.پسکانیمرییریییهوهییێییادهکانیشوێ،گوایارهوهرهڤهودهئه

ده شاخانهیئههاتدیمانهکوردستانیشتا قوواڵییچاویلهیکهو
بهوهچیهایهههرییمییوهیاده ئامادهوهغتکردنهجه، بوونهی یی

.کردونیهوه،یخ یهکهت خهییهسورمه
لسویرچاکگهلهمیرێکهتگوتدی،دهنگیکازیوهبهناوشهئامێییله

ئه سهلهوهکانییهحێڵهکهسیهو بادییالده"ر به"رگای خ یدی ری
مهبێیهتهدیوه چیای ئهنگی ب  و مێژوویهتی  کهم بهرقااهسهی
کانیخ یزموونهئهکانی،لهشوساختهرووکهکردنیئاگاییهکهاهکه
 .یڤێپهده


هه تهئامێیی نییهر شارێک بهکهداڕفێیهشوێیهبهنیا هادیری

 وهدهشارێکهاکووبهبێه، النکهکرێه یهک لهی کانیرچاوهسهکێک
رگهاڵمئهبه.یربکرێهویرێکیمێژووییسهاڵتیسیاسیوشوێیهسهده

وه لهئامێیی، بچووک شارێکی باڤهدهک لهری وشهدییال، سه
سهکافتایهحه سهدهنی بیستیی بهرچاوهی دیاردهمێیهرههی یری

که بێه، شارستانی فریژینی و لهرۆشیبیریی ئێستا رهچی وتهو
کشوێیێکیمێژوویوبوووه،دهیهئامێییشارۆچکه.ردیربووهستبهده

اڵتیپارتیلهسهلێده.بێهکیدیاریههی،پایهکهسروشتیجوینییه
م ئهپێیاوی شاره ن پ لکردنی ههو لهدی، جیاویزی ژیانێکی ناوموو
ئهپێکتاته شارهی سڕیوهو وهتهدی دههه. ک نییهردوو شاریرگای ی
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له بهئامێیی، کردنیال لێک اییهیهرچاوهسهجیاتی ب  یوهک
هونهئه و سیاسی تهزموونی کهری کوردی، بهالرسازی پشتگولچی

به و ئهپهخست  پاشماوهریوێزکردنی لهک نییهو وم اگه، زبڵ ی
دهیهکاولگه چێهک پرۆژهناوهوهلێره. ویروکولتو ۆکی ی

دهاڵتهسهودهکانیئهسیاسییه کاتخ یئاشکری ملهاڵتێککهسهده.
سهشاره ریوێزکردنیپهگایحیزبیوبهیبارهوهریزینینهبهرقااهدی

خاوهجیاویزهنگهده ناتوینێ پرۆژهکال، فرهیهنی نییههرهکی
بێه کولتووریی ج رهئه. لهاڵتهسهدهو بیر ب ناتوینێه  کارکردل

ئاگاییهرههبه نهمتێیانی بکاتهوییهتهکی وهتی ئهپرۆژهاکووبه، وی
بهاڵتهسهده ، مێژووی و ژیال ملهب یه.یهاگهک مهحیزبیکردنی

مووههتیبهحیزبایهستیبااڵدهکانیتر،ویویشارهکتهدی،وهشاره
 .هدیاروهیکوردییهنگهدوورهاڵتهسهودهکانیئهوهکرده


 دویی له22ئامێیی دهئهسال لهسهزموونی کوردی، اڵتی
یئامێییکهرههبنگهتهک اڵنهکاتێکبه.چێهگونیێکیشێویودهشاره
.وهبییییهکدهیهکبێگانهت خ توهوهکانهنیگایچاوه ی،لهپهتێیه

ب یههه لهر دهئامێیی خێزینێک نهشاری شارێکیچێه، ک
خاوهک نییه ئهی بال میرنشییی دییالزموونی نهمهئه.  ههش رک

ئاوهده و گ  ینکاری بهرگای رهاڵیی دیکهجیاویزهنگهرووی وهکانی
دیده دهلهاکووبهخات، نام  خ شی ئاستهبه.بێهمێژووی نگیاڵم

خێڵگهدیارده فریژینی ناوچهی و ههگهرییی تهرییی لهر نیدیمهنیا
لهپێکتاته ئامێیی نییهی ئاریدی جڤاکیسهلهاکووبه، رتاپای

له ودییهبڕهکوردستانیی حیزبه. بهئهکال کهمڕۆ کانینااههانیینی
.باتده ێوهیکوردستالبهاگهک مهوهخێڵوخێزینه

ئاوهوێستگهله دیهاتوودی سهکانی زی س ریل،زینستگهرۆکی ی
یردهروهشان یپهرۆاێکیگرییگله،کهوهخوێیییهییدهنیدزهلوهئه
لهده"نیدهمه"کییهاگهک مهیدیهاتوووژیانیوهنه نیازینوێیێه،
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ئه خهپاکی خ یهییهردهروهپهمهو وهوهی ، کیمام ستایهیوێیهک
ئهکاریمه وهگه، ئهر لهک ب ییباخێک پهچهو ئامێزیردهرووهشیی

بکهخ یله ئهملم گهقهوهم، بگهولیپێییم، لهوه ێمهر ولببمهو
پرۆژهکیمام ستایه ب  پههاوکاری ئهردهروهی نهی یدیهاتووهوهو

!کورد،ژنێکیشمب بێیێه


 




هیییالرگایک نیبهئامێیی،ده

نیرێ کامێرییههبه
 6002یرینیحوزه










2
ئامێیییهبهکهماشێیه پێچی پێچاو ئ ردوگایرههبوهرێگای و

دزلشیله روبهدهو و بااییهلیگه"ری دهو ێیه" بهی و ڤانی هکرد
له سترینبێژهگههاو ێشم سییی گ رێیی ئاماژهل بهکانیی، شوێیهی و

کهده شهکرد خ ی پهوینهکاتی کانیزهفرهمهیوه ییهخاای
کهم تهرگهپێشمه ئهبوو، شهنیا شوێیهئهوینهو کهو بیییبوو لهم
سگێڕهکهجوینهگونیه وهی بهرهبه بهو یال گاری، چیای ری
. یبووم،پێییتێیهوهوینهپێچه
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ریگاریوینێویلبهکهتهشهناوپێیهکانمبهنیگایهیکهمهودهله
لهتییهمه گرتبوونگهوه بهریال به ه، خهدهڤال باسیوهمییهنگێکی
لگهیلهی یخ کوژکاتیشهلهم،کهب کردیرگبڕهجهوروودیوهئه
چ لیالدینابوو،کهئامێییم اگهکانیتورکلهنیرمهدی،جهکهکهپه
کاتی،لهوهوینهرێگایدووربیییشهبهتورکانهنیرمهوجهوێکئهشه
وئهوینهکاتیخ یشهئێمهیکهوشوێیهمالئهههیال،بهوه ییهپه
پ لێکلهمالدهقامهشه بیی و،دهکهکهیپهرگانهپێشمهکیژهوبڕی،
دهکسهیه بارینیبهنهیانیهر ت پ ههکانیانهبابهدهر موویالوه،
یرۆژیوت،سیێیهگیڤالده ههکبشناس رتر،وهوهله.لکههییدهشه

ناولهرگانهپێشمهیژهوکیئهچاویخ مبیییمچ لالشهبهدویییکه
تێکه ئاخیی و بهخوێ  دوییی تا و ببوول جهل بهنیرمهفرمانی کال

بهش فه گ  ێکی ههک مهل ب  دهایهاییال و شارنهک ا  وهیال وئه.
دی،پێلێکناومگیگڵیدهناوههکگڕێکبه،وهک ڤانهتژیلهنهدیمه

نیالچاوینمییگێژهلهروحچیانانهکیژهورۆنیکیهاوس زیمب ئهله
دی،مییهخهودۆخهردیربووللهستبهدی،ب دهوامیهنیههرچههه.دیده
لهیههانهبه ئهرینبهبهک ر ئهزنهمهه"تخیانه"و حیزبهی کهو ی
نوێیهئه بوولدهرییهمڕۆ بیۆزمهتیکورد کهوهکا ستاووهستهچیده،
بوومده تهکانیکێویمهلووتکهریخ مدییهکاتێکبه. ورمیئهتی ،

شوێییێیشهرگهپێشمهکیژه وه ییهوینیپهو مدهونێکبهکخهوه،
وه،بیرملهوهوژینهیئهمکڵیهدهبه.وهنیمهته،ئاگاییالدهوهرگهمه
ئهکهوهکردهده ههچ ل پێو لهشتاتانهموو ایک مهبهرییوهیاده،

ده ئهوهچیهکورد هه، ئهروهمڕۆ ئهوهک ههی کارهو لهساتانهموو ی
پ لهساتیئهیکارهنموونه کهپێشتاتێکنهیهرگهپێشمهکیژهو ب ،

.لکهنهکهاهکیتااڵنکریو،کهرییهوهیاده


 وهڕێنێتهمگهدهوههاوخۆمنڕیوبهکیتێپهناکاوییه
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.مدهکانیانپاڵدهتییهبێمروهرگییهمهوجوانهرهکانبهرزهوه
(بێوورکیترلهیهسکانیییاڤیادوورگه)


کانیسههههییمکردبههههوومونگاوهبههههاایههههههوماشههههێیهکههههانیئهههههدیویره
مهییوله.کهردمیدهویرهکالغههنیشهاخهناوکییدیمههکانیشملهنیگایه
ریدزێیی،سهههههێبهیشهههههیلهکانیشهههههارۆچکهمگرتووهتههههههشهههههاخهریهههههزه

لهه.هاوێژیلیهیهرمایرۆحمهییپهناوگهه،بهه"کهافێ"یگونییکهدیرگوێزه
کهههههههانیشهههههههوێییێینگهههههههیگوایارهدی،ره"کهههههههافێ"شهههههههیگونهههههههییباوه

لهههه.وهدییههههنگیانیهرییمهههییپهوهکانییادهباغچههههلههههتیمرگایهپێشهههمه
شهههی ریهلکیهههژگههههلهدی،"کهههافێ"شههههگونهههیییپودۆاههههالنکهههیئهههه

دیکههکههریدیرگوێزهژێرسهێبهکانماللهرزهویوهتییی،شهرگایهپێشمه
پ شههتی ،کالدیییهرلووتکهههیمههانگیسهههتریفهههکیمهه رلهههکتارییهههوه
فرێکیکیبههردۆشهسهکانیبااڵیپاییز،لهنگییهاڵرهمبارینیگهدهبه
کانهیی،نیگهولوگیایهناوب نیپڕژیویچیمهوتووولهکهییتازهمهپه

.چانیولونازمال،دهماچیخه


نیوهئه وه ۆیهو لهی، مانگ چ ل لهوهکانهتکهولوک ماائاوییی
دۆاه ئێمهدهکهماچبارینی کرد، لهنگییهبێیهبهش لهک روح

:کتردیبڕیی یهریی،لهوهکانییادهگوایاره

بهکهڵواسراوهههملوانکهرووىومو یادی بهیانییهبهرهت رکی

.وهگێڕایهکهدهویبۆئاوێنهشهمانگه
خڕخاڵهئه لهزیوهو هێور، هێور پێخهسهش، دایدهکهوهر نی،کهت

...وهیاددێتهوژنێتیمانبهوهزرنگێتهده
(بێوورکیترلهیهسکانیییاڤیادوورگه)
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رێگاوهدهبه ک چی پشووی کانیهسهلهم سێبهر بیار کێویکی ری
نایه،رییییوهیاده لێویتهسهچاویروحم کیژهیئه ینامهر ب لو

:شی ره

نیرێ هه" نی نازه! ویرمئومێیه!
گههه و د کوریز و رێگا دیلرما، و

نه ئازیرتی لهزۆر و تاریکیدیبی
ئاسودهشه و ئاریمی خ تو گی
.رگرتبێوه

بووهلێره کوێر مانگ ههش تاوو
زهدییگرتووهختهشه گ ی ویو

ق پاوه ژیانیئه... دیارهدیرستانی م
گێژه و زریانی و م ر رێگایێله...

دهقاچه ماچ بارینهکهکانه م
گیره ههنگییی بهایهانه شیریمژم
تێیوویهمکهمه دهکانم شکێیمتیه تا.

هه بێ دهرۆژ دهگهتاو کهاه و بێ
دهشه هات ئهگهو لهستێرهل کال
دههه بوونێکه شوێ  وموو گرێم
بالپرچینیمیترهبیلچهنه.تبییمده

ده ناز کردنازتی ک تاییکهنامه... م
له دینامهنایێ مووههکهکانی

.نووسمتب دهوهولئهدامچیدهچیهپێخ شه.نووسمشتێکهب ده
لهده نهترسم و بمرم تبییمدووریه بهخوییه. ههکهرزهلووت مووم

به دهگیانم ئهکهقوربانه شایهگهم بێر ت  نی ده. نگه نگهده...
."وههتبییمده..."یهبالوپیاوینهمیترهنیهچه
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ستیووسیکیژیشی ریدهنامه
2991پاییزی




 رۆیشتم،وهتمداخستهکهنامه
 ....وهتبینمهده:ىکهرووىئاسمانبانگمدهگهپڕبه

 ده
 تـ

 بـ
 یـ
 ...م...نـ

 ــه..
...وه

...ماڵئاواکانىتاراوگهندهرمههونهشێوهبهىکچهماڵئاوائه
 ...(کیتریهورگهسکانیییاڤیادو)


گهروویدێرهگهبهوهلش  بوونهگهله" وهدامهکلهیهویاهکانیی،

لهوهرییهلهده  چاوهو فرمێسكهکانی ئهکانیشمیی بهکانی رسهڤی 
: ژیلایهکانییههدێره


ب "
اماسیئه ت ی

نێژریوی
.تاوهه دای
ریایده

خ شی
نێکهپێیهوهکانمهچاوهله ئێمه... دای می زهبهیادگاری
 !"وهستێتهبهده
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2991مموزیدییکبوونمتهیادیلهستکاریکیژیشی ربهپ سکارتیده
 

لهفرمێسکه چاوهرهبهوهروحمهکال کانی رێچکهو یالکانم
وگ نایوهدییهنگییهکانمییپهیبیاریپێڵوهقهلئارهگهستاولهبهده

 ...وهوزوورینیهکانمیدهتهروومه

 وداکانىهاتووچۆىمهبهکىپرژاوهنایهچزهوهئه

کا؟ریکمدهوێخهوئهئێره
 ...(سکاندیناڤیا)




ونگهکاتدره"
دالهوکهمدیوئهمانگیشله

ورانهنیگه

ئێمهچاوه )کادهڕوانی نوێژه. سهدوی و چیا مهفهکانی حال،ری
2992)


 

بایهرهو  گهژمی لهکی کریوهرم ماشێیهجامی تی کهوهکهی ،
سهفرمێسکه دهکانی رووخسارمی بهههکردهر و به هام ڤانیش
لهئاخاوتیه روودیوهسهکانی ئهر رۆژگارهکانی پێشمهو تی،رگایهی

هه دهاوهروحی میی وهالوینیهدیی پارچله. ستیووسێکیدههپڕ
کانم،ک شی رهشتاوهههرنیگایهبهوتهکهکهررێگایهاویسریویسههه
شتێکپێیهم،لهکهکالونهدهریکێوهسێبهله"مکهچک لهستیووسهده
وهتبییمهده هاتهبه" وهیاد به. 2992هاری له یانینیریگهم 
دیش،حمهدریلئهعیعێریقبووموبهیحزبیشیو"ولێرنییههابهمه"

یپشهگونییکهدۆاهول،لهله.بوو"حلیمه"یانینیریگهویبزینم،له
کافێ" نیوهرۆژینه" نانێویردنی لهدویی ئه ۆیال، کهپال ڤرهو
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کهبانهمیتره گهههی بهوهکردهرمییهتاو ئه، بهحمهدریل ودهد سه
هههکجوینهتهخه شی رهی، ههم و، پێشهکال دیوینیلهمیش  کی
وهنووسییهده بهله. و م  ئهول ئهحمهدریل بهد بههارهو مدهمال

شی رینهیئهوهنووسییه سووکهو کانیرپرسهبهلگهکالله هشهاهو
بردردهسهبه حیزبیشیوعی دابوومکهرهسه. دوو ێیئوم"ناویبهتا

دبهحمهدریلئهاڵمدویجاربه،بهوهمهمباڵوبکهودیوینیلهئه"هییمه
ئهپێشییازه داییهکانی، دوو لهو رهی وهوینیهدام ئومێی"مج رهبه.

ریفهکانیچیاوسهدوینوێژه"،یهودیوینیلهنیئهخاوهبووه"هییمه
تهسهوخهدهبهیکهدریلدیوینهبه.منینووسیییدیکهوچه"حالمه

یوینههجوینترچاپبکرل،رودیوینهیئهوهب ئه.نووسیوهوهیهکهخ شه
ناوهریگه" ل الل"لهکه"نیییانینی کریبوو،" س ریغی. هێشتا

نهکهدیوینه بهدیار بێئهبوو، بهوهدریل، بڵێه،ی لهم  لگهرۆژێک
بهکیهفرزهمه دهرهیی ههو رۆیشهشتی ولێر ماوه. کورتیهدویی کی
گهشتیههدهکلهیهزهفرهمه رکسه،یه"کافێ"گایبارهوه ییهولێردی
بههه لهویای لهیهدرینم هاو ێیانهک مهو پرسیکهزهفرهی ویشئه.

ستیریدهولێر،خ یشتیههدهدریلبهیشتییبهلگهگهرلهگوتیهه
کرده خ ی.وهرژێم کهئهنیهرچههه. بوو ئاسایی م  ب  کاکوکات

اچییبوو،نگیپێتهتهیکهوبێزیربوونهسهئهدهدلهحمهدریلئهبه
بهههوهسلیمبوونهته لێ میهابژێرێه، خهوهالی پێشتاتیوێڕیی می
بوو،وهویشئهرل،ئهسهمێکیتریشیهاته،خهناخ شهوروودیوهئه
کهوهسلیمکردهلخ یتهگهیمییلهکهنوێیهدریلقاتهکاکبهکه ،

به پێمییبووقهم  رز مهوکاتپهئه. ئیییری کاروباری نییابهرپرسی
یجارێکب ئێمهلسااڵنهسهالحهولێریحیزبیشیوعی،هاو لمههه

وقاتهکڕی ،مییشبه،قاتێکیب دهاییییکرۆژگاریم،وهرگهپێشمه
نیببوومولب یکریبووم،خهسهالحههاو لمهتازهیکهیتونییهزه

نه لهدهدام بکهبههات بهری چونکهم، هێشتابهاڵم دریل
ئهیهرگهپێشمه قاتهکینولبوو، داینسیبنهیبهو  مییشتا بوو،
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بیهبه ماوه،وهمهدریل قاتهیهب  دییهکهک  خ م بهی دریلکاک
.ساربوومخهنجبهورهوهبێقاتمامهوسااهئیترئه.دحمهئه


هه مێاب  ک مهئهنهنووکهلێ نهشی رهاهو یکهییهکهپێشهو

دویدی،که2992 ییینییریپهروبهسهله.دیشمالماوهحمهدریلئهبه
بهوهئه م  لهرێککهی گرتهوت خ م نامهبه،وهسوێی کییههاتیی
:وهروحمزینهله"دۆایکافی"کانیرۆژینید،یادگارهحمهدریلئهبه

 
کهدیبڕیوهتهله" نیرێ هه)م گه(! لهساڵوێکی نانیگهرم رمیی
:مکهکاکیله....مکسااهییهیکچ اه(نوی)یانیانیدییکموب نێ شیبه
دهئه سال دوو ب  وهوی و تریشبێزیری جارێکی لهچێ و واڵت سی
چێومییشده ێوهسالبهژیالسالبه...وهجمی تووشمب تهحهنه
یجاریلوپالشاخهئهولێرملێب تهژن دینیشتووم،ههوئهستهردههه
خویردبوو) تێیی گیرمال ب ته(. وواڵواڵت درۆزنی و دزی تی

...دیتتیوموزییهقاچاغچیه
نیوچهزینیجوینتری یادگاریم وت الیم ئهنیۆگیالدههه
دیوینهکهیهکییهپێشهوشه نووسیبووکهییهکهب  مجارتم مکهدیخه.

،ب الماوهملهکهکیهتیپێشهستێهمالدههه.وتاتفهکهدیوینهدیاره
هه امگرتووهیادگاری مێژووکهیهاگهبه. ب  لهناوبه. ناوناوێک

دهکتێبه دهبهوێتهکهکانیی بزهوهیێوێیمهرچاوم، گریانییهو پڕ کی
نیشم،شقیدیدهچویرمهوهزهکاغهتهولهدیارئهبه.مگرلریدهوهبیره
دهده قورئال وهخوێیمهاێی خریسته. به مهنووسییی ، گرییگاڵم
...وب ت منووسیوهیهوهئه


:بریت

"2996/2/26زینیاری_-ولێرهه.بیبدحهحمهدریلئهبه
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شتێکپێیهم،لهکهکانییونهدهریکێوهسێبهله"اڵمناونیشانیبه
وهتبیمهده ئه" کیژهپێشییازی شی رهو دۆای کافێ"ی بوو" شوهله.

ئه ک شی رهخ شتر، کیژهبهو شکریبووپێشکهو به.  ێکردنیدویی
کهدیوینه ناوهریگه"ب  بهشه،"نیییانینی چاوهدهوینه  وینیم

وهوک شی رهچاپکردنیئه .ت ریوملێیهخ شییالخهلهویشهزۆربه،
کهبه ناوهریگهلهاڵم لهیانینی ل الل"نیی رهبه" یینهوچاپکریوی
ربهدیلههو ینهرێگایگه،لهوهکرییه"دۆایبالیسال"ودوییش"کافێ"

سهکێشه رێگای دهختی هێرشهو سیێکردنی نفالئه"کانی سه" رب 
ریرهه"شتیدهله،"دۆایبالیسال" دیریههڤهدهمااێکلهله" ریر
بزربووی هێرشهشوێ  تا ئه، ههکانی ناچاری بهنفال سهرهاڵتیی رو

بهسیووره کردی ، تورکیای و ئێریل حهێکداکانی پڕ وههتسرهی
ئهچاوه ک شی ره ێی دهو کردم کهشه. لهبارهوێک کانی"گامال

سه"النهته ههری چیای خهسیگی بوو، بهورل ک شی رهونم و
بیییوتووهک ستکه خهله. لهونهو ئچاوهدی ه له وینی ک شی ردی و

شی رک می کهیهوهئاخرئه.وهتکانهکانمییدهچاوهه لفرمێسکمبه
که دۆخهلهبوو پێشمهدژویرهو ژیانی چاپیبکهرگایهی ئاخر.متیییی

یه لهکهچاپکردنی ک شی ر لهم و رۆژگارهچیاکال گڕگرتوودی،و
ه گرینهسێبوورییه زۆر بووکی چاوهدهبهۆژینهرب یه. ئهم و وینی
.هات یرمب دهیاایسه،خهدیکینادیاریهزهفرهلمهگهلهوهک شی ره

سهبه ئهاێ، وهیر ریپهبوو دویی ئه2992 ییی ک شی ره، وتهکهو
حهردهبه ئهباسیعهمهستی یادگارییهوهویشهاو ێم، ساایک ک

.وهچاپیکردهدووباره2992
نیگایهدهبه ک چی شوێییێیهوهکانمهم گوایاری وه، ئهکال، ستێرهک

وهری هتاشوێیکاتلهوهئه.کشالدیدهرنیگایتاریوگهسهبارینێک،به
.لدهکانیییقووتمیهبێک تاییه

ئهمیادهده و نال ب نی باب اهم سهستووک، مااهی ساجی کانیر
بهزرۆوهتامهکانمالبهدوییرێگادوورهلی،کهرگهگونییسگێڕوسه



 

 30 

ده کیژهچای دهوهکانهرمیهشهستی ب نڕێژرییوهیادهمانێویرد،
.کردمده

کیدورودرێژلهیهفرزهنیمهکدیمهتیییش،وهشاخیمهزنجیره
له گهمێژوو، عهژێر بهرمای وروژیو تاریوگهسرێکی روحی مییییناو

 .چوورۆده

بهدهله بێمانگیشم شوونهسهبهپیادهستم کانیکوچاتێنووهر
.وهناردهده
ئاسمانهئه ئهسهلهوهکانهستێرهئهبهو گوندهر دهو رێژ م،کهبزمار

رۆیشتى،داکانمستهناودهوناوىلهروێشکێکىخهککهتۆوهکه
 .وهیادمناێیتهبهورێکهمداههرییهویادهشیلهکهناوه

 !وهکاتهوانیشدیارنین،بیردهوئههێشتازووه-
 ...(سکانیییاڤیا)...ڵدێرا؟کوێههنلهمهرێزهئه

 
شوێیانهئه مێژوویهدهو نهقی لخوێیریوهکی ئهبه. ووهاڵم مێژوول
ویوته له. دهمێژوو یالستیێیهئێستادی کهوهئهکا، مێژووهدهی ،ژی 
مێژوویهوهئه ریبردوو، ترهی کی به هبه. ئاژوینیدهڤال، م

سڵهوهیهکهماشێیه بێ بهوهمییه، وه، جهاڵمهو لهویستی رسهغه
.وهزموونیئێستایسیاسیبکاتهئه


زیشبهئهومارۆدریوهکانیم گهرییهوهیادهبهنگهدرهسرهوعهئه
ناخێکملهدویینیگایه .کاللێکئاوێزهپ اێکیشوێییێیهشهکانیروح،

ههگهله ئاو دینهل لهیهوهر دهک تریویلکهرهڤهو لهیه، ک
ساتهپێشتاته دوی پێشمهمییهخهکانی بهرگایهکانی گیانمییتی، ناو

وناخیرهقامێکبهشههی،کودوو یانهئهیشتییهکاتێکگه.جمجم ده
لیبااییهگه" دهرهقامێکیشبهبردوشهده" شهڤهو نگیبهریبارزیل،

ی،ئێزییییهوتسااییهحهوکیژۆاه،ئه"ئیویل"یکهرهسمهئهروخساره
ویلهوبابهیدییهوه ییهمپهدهیباهیییانیی،به"نفالئه"دویلهکه
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کرووباره دهکهشتهپێیههی دهڤهی بارزیل وهری سهبڕل، لهک دیل
ناوچهخێزینه کهکانی شێێال ک چڕهدهبهی هێرشهم کانیوی

ورئهسهاگرتبوولهریالههرسیووریتورکیاسهوسهرهبهوهه"نفالئه"
رووباره بوول، لێکتریزی مێیێجێیهبهدی کازیوهله. کوهئێمهیکهیهو

پێشمهیهرزهفهمه ههرگهکی لهتهاهی لهبهکریو گاری گونییری
یربازگهسهنهکالبگهربازوجاشهیسهوه،تاکووپێشئهوهه"کافێ"

کهورووبارهئه ب پهرێگایهتاکه، گهوه ییهکبوو چیاییشت بهو
اگرتبوو،ههرمالوریتورکیاسهرسیووسهرهل،به،دیگیربکه"شیری "

لهیکهاکهوخههاتلهیدهجمه،کهورووبارهیشتیمالبهلگهگهله
اڵتبوول،ت پباریلههوهه"شێێال"یناوچهکانیرژێملهستیهێرشهده
ستیپێکردده میاایئهشێکلهبه. بوولورهمبهلهاکهوخهمالو
لهبهوشیكیشلهبه ری چیای شیری "بیاری بوولچاوه"  ویل کێکیه.
روحمدهوهیادمدێتهبهی،ئێستاشکهنهودیمهله زریکێیێ،بووکێک،

که لهبوو بووکێیی سیی جلی مێردهبههێشتا دیبوو، لهکهر ریوبهی
لهکهرووباره خ شی بهبوو جێمابووبهرهو که. دۆاهئهئای بهو

بهگ ئهریانی س ی و بووکهسفه بهوهرییهلهدهو مردل هانام،
هاتدهنه نیوهله. کهوهشهو چیایهسهلهئێمهی ئهر ریوبهی

تاکوورێگایهدهکهورووبارهرهبهوهبارزینه دههاتی ، ربازبوولکب 
ک،یهکخااێاا کهدیدیل،وهنیاههتهبه"ئیویل"هیکڕی،لهوهبیۆزییه

رێچکهسهبه کهایهههوهکهر ههئێمهزنا، وپێشترکئهروهشیبییی،
وتهژل،کهیبشلهوهبێئهبێ،ب یهدهیکردبێتووشیئێمهنیهزهمه

له "امانییگهئاخاڤت  ئیویل. لهنیهوهئه" ی تاوسمه"روحی لیک و"
لکهکالماچیدهئێزییییهیکهردهبێگهتاوهوههمتیرێژیئهکهیه
!یهبێوێیهفسانهوئهئایله.چوودهزی ۆکێکنهلهچوو،هێییهده


کانیمنکۆتاییدێ،ربردهسهبهرهفهمسهئایائه

(،...سکاندیناڤیا")کانی؟کراوهبیرلێنهکۆتاییهیانبه
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دیدهکاتێکشه و ئیویل"هات، دهشێرهله" نهژنێک میییاێکیچوو ک
ب یه بهپێویسهنهساوی، خ شوێیمالنهیڤیهپهرزمهبووپێیبڵێی ،
،دویجاردوووشاخهرئهسهنیرۆژعاسێبووللهدوییچه.ئاشکریبێه

بوووهئهکێشه.یپێببڕی کهتاکوورووبارهوهچوپیماشێیمالدۆزییه
چههلبێجگهئێمه عهو هاو ل کهبانهرهنی بوول،ییامانگهلهی

مه نهلههیچمال زینیدهوینیمال ئێویرهئه. ئهسهلهنگهدرهو وهر
کهرێککه وهکهیهلهوتی  پهجبهم عهوه ییهی و م  شاهیر، لی

بهده کریوهچووپهستێکمال فوو لهکهپڕ و ئهوهپێشهبگری  بووش
کهحه باشتری مهکو ێکیبهیاترییبکێشێ، و .لبووویلهسریویبوو

به کالشییک فکاتێک و شانمانههجل بهدهوهکال وهکهچووپهستمال
له رووبارهناوهگرتبوو، شهگێژهدیکه یستی و کالتێژهپ اهل

وهرییانیه هیچ دهلهکیهوزهشانیی ، نهستهو کم مکهچووپههمابوو
پێگرتبوو یادبهمترسهپڕلهوساتهئهمڕۆشکهتائهیکهریستییه.

ههوهدێته ده، کانیسروشتییهرهپاایهریزهغهلهبێجگهمکهسه
ربازودهرجوویئهرب پهکیبڕویهێیهیهاگهبتوینمبهختهمرۆڤ،سه

لهبوونه شهم دههوبیۆزمهپ اڵنهو ده؛ لهکرل بوول درباز ۆخهو
خودیوه ێتهبگهرگمهبهمارۆدریوینهگه کهییمهخشییهبهب  رگ،

مهب هه نایهبهر ژیانهبێیێولک تاییبهستێکبێ، چ نێکهه. ر
شکهررووبارهرێگایسه.کهریرووبارهوبهئهوه ییهبێهتوینیمالبیه

وئهئێمه.بێماللێوهبوونوقهدهنهنریبوو،ب یهوجاشتهربازسهبه
روسهوبهوه ییهتوینیمالبیهی بوورگهچویریالپێیجپێشمهوهشه
بزنه،یانییهبهله بهرێیهبێ ملمال کهعاسێیهشاخهک "شیری "ی
لهوه لووتکهسهنا، ر شهناولهدی،"شیری "ی .لێکییبڕیی دیوتاریکی

لهبانگیهاو ێکانمدهوهمهاویرهدهکاتێکبه سیالتێیوویلکهکرد،
وهیانیهنه بیهتوینی وهنهاڵمم کهله. لووتکهسهیشتمهگههیکڕی کهر

که لهسهوتهپێم ئهر سامیشی کهبوو پێشمه، .بوورگهترسی کتری 
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رنزیکیجاشوسووپایرژێمبهکهلهیوهوێکوێڕییئهشهرب یههه
ورتهدهنهوهلێمانه لهبوو بێتهدهمال سامیدهم ترسی کی لێ رل،

یکهئاوهبهودهئهربهمهربچمبییهت  یخ مدهبوییکردلهرهعه
رێگه امگرتبووههوهمانهکهنادیارهب  کاتێکهه. کرد ێکلهتشتستم
پێ دهژێر وهجوواێتهم دام بووه، وههێور بایهشه. وێڕیی ریشکا، کیو

کهفێ یکهگڕگرتووهدۆاهلهیک، بادییانشیری چیای زێی وههو
لههاتده هیچ نهتارهمه، تێیی ئاوی ب یهکانمال بوو، سهدهلهما

یوهئه.وهیمیزیخ مکردهوهبیریخویردنهدیریفهکیتهتییهتێیوویه
ئهدایخ شیهکه کهکردم کهکرهشهمهو ک اهلهبوو ییمکهپشتهناو
بوو موکهتارهناومهمکردهاێهتهومیزهنیدا پێکلهزۆریچهبه.
منا،هێڵیجێکمهاتوهاودهممپێوهدهکریشمتێکرد،کهشهکگ لمهیه
ستمکههتێێکشوه.کردیمێشکمدهیک نترۆلستییندهلهستمبههه

.کاتدهوپێشکهکردچاومرێشکه
سیێیه ههب  و سوپا دیهاتوو بهکوردهپاسهاهی رژێمی وعشلهکانی

پ  ههێرشه کهپال یانیی، هێرشی ق ناغی نفالئه"دوی وه" کبوو،
رێگهد که گشهو کانییهزییتا و بال تهو نیبووکانیال کهێمهئ.

پێشمه بهرگهپێیج نائاشیا دهی کهرهڤهو ئهوتبووییهبووی ، وناو
وهزییهد که ئهده. ک ی گونینیشییانهمانزینی کهو زێیوبهلهی ری

بهببوول،ربازنهده"شی ئاوه"رودیویچیایشیری وسهبادییالوئه
کتیتیییب هێیای ووهویهتاوتێیواڵتییههلههگهله.دیلگیریول

.وهگونیێکش  بووییهرهیچیایشیرییییبهرلووتکهسهکێوییلهبزنه
به دۆاهکاتێ بووییهوهکهناو لهوهش ر لهوبه، گوێمال نگدهری

کهده ئهرهبهنگێکبوو، دهو خێزینێکینگهدهنگهو بیییمال چووی ،
له بوو ئبارزینی حهشکههناو دیبوووتێکخ یال شار یئاوهنیهوهئه.

بههه تێیوویهیانبوو، ئێمهشی نهتی کردی گونیهرهبه. کهو
وتی  ێکهبه گهگهله. بهل ج گهیشت  کهئاوهلهو نیشهتهبهی

وهوهکهگونیه لهسیرهاێکیکهئاژهوهکرهبوو، رسکریکشای وسه،
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ناوهوهکهئاوهبهممالده لالیهدوییتااڵنکردللهکهتگونیهابههه.
ههسه و لێیهوهکانهپاسهاهرباز سووتال ب نی ئاوه، و تێییهات دینی
.مابوونه

نه ئاومال تێر دههێشتا رهخویردبوو سهاهههوهنگی کالربازهپاسو
جێتێشهومالبهکهلهرج گهسهپرووزللهپهبه.وهنزیکمانهیشتیهگه

خسته تاشهپهخ مال ج گهردهبهنا نزیک وهکهکانی ئه. رگهگوتمال
ده بووی  دهبهییهیانیهئاشکری گوللهر رێژی ئهسه ئاشکریگه، ریش

اڵمبه.دیدلتائێویرهوهمێیییهدهردینهبهوتاشهنایئهپهبووی لهنه
ونهرگهپێشمهنهداییابوولکهوهکانیرژێملهپاسهاهههربازوسه

لهگونینشییه دهکانیش ب یهنهرهڤهو ربهبهوهداییاییهبهماول،
ئێمه  ی تێیهوهچاوی ئێویرهگهله. تاریکی هاتیی وتارهمهل

وچووییهکانمالتژیلهدۆلکه وهکهناوگونیهئاوکرد له. زورهناو
ههکهناوگونیهکانیسووتاوهباغه ئاورووینهماتهوتهنیللهدی مالو

یهاو ێیالزۆربهدیاره.وهکانمانهپشتهناوک اهوخستمانهوهدۆزییه
بهوبهله بادییال زێی کهری دیهاتووقهجێمابوول، رۆژی ولبوو

لهوه نهبیه شیریییسهو چیای یهر ببییییهی سهوهکتر لێ و، رباز
ههپاسهاههه رێگهکانی کانییهرچی ب یهو کردبوو، دیگیریال
بهنه بگهیهمانتوینی وهییهکتری لهاڵمبه. زێوهکاتێ ،ئوردووگای

بهههرۆژه کوردستال، بهاڵتی گهشهو هاو ێیال ب یالوهیشتییهی ،
که بهئهزینیمال لهخویل مهئه:باشتربووئێمهتیال زهفرهو دویییه

ئێویرهیشتبوونهیگهوهئه هێشتالهئێمهیکهکهپشهچیایشیری ،
ج گه گونیهلهنزیک بهکهی  رووبهرێککهبووی ، رهوت وهرووی

دهاههه جاشێک وهبیهپاس، رهئهدیاره. دهخهجاشهوهو ریڤهاکی
دههمێرگ ب یهسوور لهنیرێ پێرسهه یبوونیههبهب ، ولئهگهوه
لهجاشهدی،یهزهفرهمه وکهرێکیهکهزهفرهمهلگهکال رۆژیبهول

ینێویلئێریقوئێریلوتورکیاورسێگ شهلب سهیانبهرووناکده
.لکه ێیالدهبهوئوردووگایزێوهرهوێشبهله
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لههئێم مانگێک دویی برسییهگهش تێیوویهمارۆدیل، وتیی، تیی
گونیێکیباکوورییشتی بهکگهیهوتئێویرهرێککهبوول،بهتهاههه

دۆاێکیقوولکهوگونیهئه.مزییالریشهڤهدهوێتهکهدهکوردستالکه
بهیکردهده بهدوو گونیهشێکلهش، بهسهو شوورر ا بهب یکهشهو

سه بهتریشی بووباکوورر ئێویرهبه. وهکانمهتهکهشهقاچهبهاێ
بهگه گونیهیشتی  لهکهناوهکهو نهیم ماوهیاد نانێویردل. دویی

نیشبێچهئێمه.کانیلێکردی کهدیوییدینانیچهکهموختاریگونیه
چه چوول ریدهکهو کردلکانمال سه ئههه. بێه، چ نێک گونیهر یو
 بهچهباکووریش بوول، تورکیا رێژێمی ئهکییری شهاڵم وهو
کوردینهمیوینییرییه کردی کی یال به. ریدهکهیانییهب  ستیش

کردی قه رق لیال چهبه. دویی ههاێ لهوهمانهفتهنی ومال
یاهوسهوحهترهشدیستانێکیمه،کهئهرهڤهودهکانیئهربازگهسه

رسیووریئێریل،لهسهیلهکانیتورکیائێمهربازه،سهباسکردنیمنییه
.کانیئێریلکردستیپاسییرهدیریدهپشهئوردووگایزێوه


ماشێیه لهخهکهکاتێک بوو پێچهریک و پێچا کهرێگا ناو لیگه"ی

وقایشهتوخ تبهدهااێتهیمهه"ڤالوتی هابیێرل،بهدیهه"بااییه
ئه!"ستهببه ده، کهمهو لهنیگایهی روحم گرژیکانی میزناو ساتی

لهوهخویردنه ببوو وێڵ وهدی تهشیشم لهک ماشێیرمێک دیکههناو
حهبه دهجێمابوو، وهکردزم رێککه، ماشێیک کتوپڕ، یکههوتێکی
یکهناورووبارهاییتهمتوو ههوبرییهئاژیوهپڕلهوبوونهئهڤال هبه
بهوهه"لیبااییهگه" گێژهدهتا رووبارهیئهنیشێتانهم نیگایهو وه

ئهفهسهبه ههنگاوتریوهر م  ههکانی سهتا ئهرههتایێ وابگرل،
کهنیگایانه تاریوگهیڤگهپهی ناخی و یادهل ناتوین  رییهوهکریوم
.وهم بچییهیکههتااڵنکریو


هێشتاهزرم
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یورۆژهکئهوه
هێناین،پۆڵداتاویبۆدهروویشهگهرگلهمه
بوووازهیالنه"ئیوان"که

کانیچیاودوینوێژه)!"بێژایندواداستانینسکۆکانیبۆدهبێباکانه
(2992حال،ریمهفهسه


بااییهگه" ئه"لی دۆاه، درێژهو و دوور و کهعاسێ رووبارێکیی
لهقوواڵییناخیدهسارد بهه"نفالئه"کاتیبڕل، بوو ودیایهکانیی

 ئهدیلسهگ  ستانی دهکوردی رهڤهو سهوهگێڕینه. کانیشتهرگوزهی
لییه،ک تاییوگهکانیئهوهکری ه،وه"نفالئه"تبهبارهڤالسه هبه
"لیبااییهگه"ریوبهروئهمبهکانیئهشاخهردووریزههه.اتهدهنه

تگوتتووناوتوونێکهردههه:لچوومارۆدریودهکیمێژووییگهاڵیهلهقه
دووریههویرێگاڵمری هبه.کانیک چیهرۆمهسووتهشوێییێیزیرۆکهله

،ایریوهرههکیبهمێژوویهتگوتتونێلیدهلییه،کهوگهکانیئهودرێژه
.بوودهتمنهخهکانیئێمهشیرزهکاتهبه


کوێم،منله"

(...سکانیییاڤیا)چووێنم؟کدهیهکانبهریکاتهبووڵێڵوسێبه


لهکهئێویره بههیرینگسهمال س الڤ بردسهی ر لیکانهپه.
کیفێیکیبایهشیه.دی دیکرلهتی بهرمهکانیس الڤتاسهردییهبه
ج گهئه کهلهو کانییهرچاوهسهلهوهرهسهلهی، نیشهتهبهوهکهی

یێژچبیرمله.کردمئاوپڕژێ دهرییوهیادهخویرل،هاتهدهکهپلیکانه
 ئههونهجوینیاسیی پلیکانهری کهوهکردهدهو کینگییههاوئاهه،

بووههییشاخوس الڤلسروشتیگهجوینیله ریستییهمویسهلهده. و
دروسهوههلکوردالیهلهوهعسهدوییرژێمیبهلهت بڵێیداییابمکه

کهبێهکری یبڕیارکاتیخ یبه،وهداییایکردمهوهڤالله هچیبه،
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یکزۆرییهوهستورینێکدینیشتی ،کههرله.ددیموییالدروستکردسه
لهریستورینه بوو خاای تر، اکخهکانی له. تاوێک ساردیبهدویی ر

ئهخو ه ج گهی کهلهو رهبهی دههکستورینهناو گیگلی بهدی ورهدی،
 .ڤالرۆیشتی  هماایبه


کهوهئه بهلهی تێگهمێژبوو دهدویی باریگهیشتیی  یم،

ئامێی شاری دهیرۆشیبیریی و بڤهی بهاری بوو، وهدییال کاڵم
ژیانینیاناووخانوویرێکێریویپارتی کهدیتهمشارهیشتم،لهتێگه

نوێی رۆشیبیرییده ده هبه. بوونینهکانیه کارهک شاڤانیهاو ێم،
لهره کولتووری چااڵکی خ یییکهشارهوتێکی بیۆزێتهی کهب  چیوه،

ه کارینهگشهئه نهباسییهوئهیکهو کانیتوینیگومانهیانیهکردل،
مهههبه.لبڕبکهبیهدیمێژووییهمشارهلهبوونیژیانیوشهنهم له

فتاریسیاسیورهتیاڵیهیک مهپێکتاتهکهنگێکهشئاستهمهحال،ئه
.کهرهریالبێیێکیدرێژیگهسهتیوئاخاوت لهریهمهێیهرههبه

بهد ڤالو هرمیماایبهمیوینییریگهربردللهسهوییسێرۆژ
.وتم ێکهولێربهوههره،بهدیهرڤهودهکانیئه یلبهشوێیهگه


2

ربه،لهوهرێکیدوورهفهمسهدهکبهشتییهککهئێستاست کت اموه
کیش،یهکهچ لهپ له.تاوت ریودیوێلبووهههبارینیهاوییێکیلهنمه
ک پلهکهک چهتازهنگهرهکه تاوێک، نا تاو هاتبێه، ک تایی یال

بهک پله سه،  یادهشتهرگوزهچڕییی شهرییهوهی وکهوهکانییال،
سێرهنیگایه و تهگرتووهبزیو م  دهنگهکانی لکهتاو نگیده.

 مهههانکبهئ ت م بیلێک بهانک جێیهودیی هێلێ،یستیم
رفهکانیسهیێیهیشوێیوههب وبویریه نیینگدهکانیشبێیهکهچ له

ده  خسێی ب م  له: دهیهئێویره دیویری خ اباریل قهرهکی اڵیکی
کههه گهدهبهوایر، و ئاا ز دهچرستیووسێکی مێژوویهیوی کیستی
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تهق مهناوهاولێریشلهکانینووهخا.مارۆدریبووچوو،گهدهتااڵنکریو
وریقمبووبزینمچ لئهکاتیخ یمه،کهلچوودهوجورجانهخ ایئه

زیکزیکونهودیمهیخ لئهوهایینهههبهوهوییهژێرزهلهرجانهوج
تهنیق مهردیمهگهاڵمئهبه.لکهرخ یانییسازدهسهلهییانهنییزهئه
جو اهخ یارییهکوێرهرجهوکانی ئاخ، ژێر لهکانی ب  یریزهغهک

،وجورجانهیئهرینهوهمانایشوێییگیانهکب لهژیال،یالهێمایه
دیمهکه خانووهچی ناشیرییی خ اهنیوهنی و ناوایریوهههچڵ کانی

هه رهشاری لهیهوهنگیینهولێر، ئهک  ناوپاشێانی و قڵ
لهکهیهمهشگهنهودیمهئه.ستهبااڵدهمهوسیستهیئهنگییهاوئاههه

پهمهگه لێیرسریوهیوهکانی و بازرگال ئهنیی دهکانی اڵتهسهو اڵمبه.
کهوهئه ئهویییهی دیمهکرد لهنانهو فهزهم دیییریی  ریم شبکات،
.تیبوولالویهرییوهیادهلێکینیهاو ل،خزموشوێیگهچه


ب م ،مشارهئه"

.ئێویرینیشناچێولهیهئێویره
(.حالریمهفهکانیچیاوسهێژهدوینو)کا؟وکوێمرێیهرهرمبهسه


بهچه رۆژێک لهنی جهوه ینهگهر کوردستال، ب  پیرهم ،مال

دهئه نووسهستهنییمی ی گ ڤاری "نما"رینی دههه، ئهویای ورچوونی
وهیکهکتێبه بوو، یانیمپێڕیگه"رییک چهفهلسهفه"رمگێڕی سامانی.

ئه کهنهماددییهوسامانهمییش، وروپانشی اکیئهیخهزۆرییهبوو،
اکیمڕۆش،مێاب ،خهئه،کهوهنهبهب کوردستانیدهییلخ یانگهله

به سامانهکوردستال ماددیانهو  لهجه، کهبهغه سێکیهای
ودووکتێبیتربوولوکتێبهنیائهتهاکووبه،وهنهکهیشی دهوروپیئه
لهکه چاپ خ مگهب  بردبوولییل به. ئاوێزیل میی وئاخ  نووسی 
یبیرۆکهوزینیارییوهبردنهله،بێجگههزینستگخوێیینیرقالبهسه
ئهئه چیتریوروپایهو ئهبکاتهیههه، یادهدیاری شوێ ، ووهو ریی
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کانیژیانیمیییالتاگهرهسههاوگرییگیوشهبهبهکهیهاوواڵتیانه
ماڵنی؟خه

ک مههه بێه، چ نێک قهکییهر روح خیری شێرویل ورهکانی جی
عه عهبیواموتههاو ل، جهلیب شاعیر، پیرهبیواڵی سهمال ووربوی

کوردهعئیسما کانمالدۆستانهدیییرهلهئامادهییل حه. مهوێڕیی
لهباسیشاعیروهاو ێیدێرییهعه لهم، وجوینکردنیشوێ ، دیییر

وکاتهئه.خ مداس زتربوولکانم،لهونووسییهوکتێبهچاپکردنیئه
کهناسکانه سهلهی، لهردینهو ئهگهدی هاو ێیانهل بهو بردل،سه، رم

جوینییهته کهنیا بوو لهک ژیانیگههانمبییت د دۆنگی شوێ  ل
.وهکانیریبردووئاشتمبکاتهمڕۆیکوردستالویادهئه

به ک چهفهلسهفه"اێ، ییری دیمانه" ئهو هاو ێیانهی تاکهو
دره ئهیروهیادهلهکهیهوشاوهشوێیێکی سهی دهردینهو .وههمێییدی

دیمه و بێجگهنهروودیو کوردستال، تری شوێیانهلهکانی کهو ی،
رهکییرینهمهئه و ب ل کالرییوهیادهنگی میییال ریبردووی
مایهوهکردۆتهنه ییم نی رێشانینیگایتاریوگهیپه، شمنیهزهمه.
چونکهریکناکهخه کهلهل، م ، بئاگایی کتوپڕ زۆر، و وهم ئاکار
.کردمیالنهشکهکانیالشاگهفتارهره

ئهوهلێره لهگه، پانتاییهر ئهبازی ێیریوهرۆشیبیرییهو مڕۆیی
ئه کتێبهکوردییی، فهوێتهبکهو قوو گی بهوهریم شییشهناو اڵم،

باده.ریبگرلکیم وهکدیارییهوهوهاو ێیانهئهکهسهبهنیهوهئه
.دیاریمالییه،کتێببکهوشهکلهکرۆناکییهوه


1

کهف نهلهمنامێیێوتهوهکانیمااهرهمتێیهخهاڵمهیوهاهوسهحه
وهنێمهدیده مااهچمهده. جیرینهکهبااک نی بهکهم، کیسوێیییهمال

ویایریزموههیتێرۆکێشهلهوهئاویزیزمانیئیسیانییهدیگیرکریوبه
تاریوگه لهژیانی دهوهمااهبوونم پرسێهلێ روودیوهوێیه. کانیو
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ویشبهفڕلوئهایهههوهزمانمهکلهیهبااییهوهکرهکوردستال،وه
مهسه ورووژێیهیرکردنێکی شییهوهیل ب  ژیانم وهکاتهجیاویزی له.

ده جودی وهبییههیکڕی ئوێیه. گوێیرێژههی کهو دهبهی یوهرهدیوی
کتێبێانهمێانهجه ژوورهکهی ریمیهوهمهکهی گرلنووسابوو، رسهبه.

قهوێیه ههی کهوهولێرهاڵتی سه، جویل شهرێکی ب  د ککرۆکهری
بهکهشییه دهردهی وهنووشتێیێتهمی تاریوگه. بهنیگای پشتیسهش ر

.گرلایهرههسهوهرهوکهئه


کا؟ریکمدهوێخهوئهکانینێوانئێرهدودایهمهبهکهنایهچزهوهئه"

رکورسی،یسهکهبۆگومانکارهمژوورهوائهئه
 ...(سکانیییاڤیا)."دێڵم...جێد


که جار ئهوهبوونهدووپاتهبهوهمااهزۆر تهحیکایهوی

چینه،کهبوومهرگهپێشمهمووسااهوههم دوییئه،کهیبێتوودینه
وهمه نهرگرتووهعاشم و خاوه پارچه"نی بهعه" ، رۆکیالردێکم
کانمویرێکهاو ێیهرێک،یالههرسێبهبهله.وهرهدههاتمهگرتم،دهده
بیییده ههگه. وشکی ههرمای شیرزهنگاوهولێر کردی دهکانی ناوله.

ماشێیهتێکقژینیخه یوهمسڕییهدهکالبهبانچییهعارهوهکانهاکو
بانهتیکورد،عارهکهکمێژوویشه،وهوهکانیانهقهئارهیدا پهشریته

.وهخوالیهدوییانییدهکانییالقو سقو سبهبارکریوه
مانایهده لهمویسه ئهک دیمهنێویل بانگهمییهخهنهو شهو

ئهرمهگه کانی بیۆزمهنییهدهمهیهاگهک مهو کوردستال کهوهی ،
کردووهبهقهگ ڤاره دیگیر کوردییال کانی پایتهههله. ختیولێری
ته"نیدهمه"یاگهک مه کتێباخهدی کهیهکههیهنهنیا میریتلهبه،
جێماوهبهوهددیمهسه گواهکوردستله. سروشتییی، گوای پڕ انی

کانیبووکوزیوییهیرتر،شسهوهله.وهتهنیوهکانیتهکالمااهنایل نه
که گواهییژیانیانلهروودیوهتاکهکوردستال، لهکنایل نه، رۆژیال
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بهیانوهنهگویسته گرلدهوهستییانهدهیی ههبه. لهنیهرچهای، م 
 سوێی تی رییهههواڵتی موو مهاگهک مهکانی شێویدهی و کانیمزهنی

که نهخوێییبوو، لهمچی الیهتوینی کردزۆر تی ری وئهییهنی
تێبگهنییهدهمهیهاگهک مه کوردستال می له. م  کییهاگهک مههیچ

رۆژئاویدهمه نهدینی که، خزمهگهئهمبیستبوو یالر تگوزیرێک،
دهایهمام ست بکات، کار دیویی تهک بااڵدهزکییهبێ حیزبی ستیی

بیییدیهنییدهمهیهاگهک مهوشتملهتحال،م زۆرمهههبه!بێههه
یاگهک مهکانیچوونیتی رییهپێشڤهج رێکب لهنگهرهوبیسه،که

مبیییبوولمبیستبوولونهنی،پێشترنهدهمه منییهاههوسشحهلێره.
.بژمێرممووتی رییهوههئه

دوییوتمهکهدهولێردیکانیههقامهشهلههووتێفکرییانهمئهدهبه
وهمهکانهاو ێیه تهرهبهنگهتهقامهشهکه. دهنگهکال کردی ،تاوییال

سه یهدویجار ب  لهرمال نادیانهکێک کهایهههو یم اگهگرت
نیاته،کهونادیانهیئهوشهحهوینهشه.یێ ریلبوولریلومههنووس

لهئاپ رههیکڕیبا هله.چوولکالدهشه هلهیقهکێڵگهپیاوبوول،به
ئاسایکردنیبهنگهره.وههاتیهبیردهکانیسوێیمبهنگهنگاو هرهژنه

باریگرژمێکلهکانی،کهێکچووهووشوێیهونادیانهییژللهئاماده
 لهگرێبوونهوبههاوکاتیشئه.وهوئاا زیپیاوخاوتروناسکتربکاته

.وسروشتیبوولبڕویترهمێکبهوێیاکردنیژلکه
یههه لهر هاو ێیانهکێک شێوهچهبهکوردستانییلهمو لهنییل

وویللهریکیئهبانیوالتهمیترهنگهاڵمره،بهوهبوونهکترجودیدهیه
ئهخ رهمشهلهرگهنووسهئێستاییشێویوهویقی ه کهکانی ول،

ئهرهێیهده و ههکتهر شان یهری پااهموو و خ ری خ  وینیکانی
یالبهرزشیزیرهوه زیرقهمهحهدموس ویمهویتهکی، بااغ لهاهد،
دهبه زهفییهلسهفهویژهستهکارهێیانی ب  ب  ه کارێک مییهکال،

په  کانمالنیییهیوهخ شکردنی ده. چک اڵنهشتگهتکرل لێکی ب ههش
بێهوینهلم خ شیملهویبکهکه لێکم گهمێژهگییالهئه!چوزینم.
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،وینهشێکیشلهناسموبهدهولێریههاڵتانهسهلدهخاوهرهونووسهله
لهبه دهوهر ب بهیوی پانتایینووسیییکوردسهسهدرێژ لهیر ییی،

،پاشالرۆژگارێکنامهوتییهکژوورخهیهتیییلهرگایهژیانیپێشمه
تاویشزیاتر،رۆژگارێککهوهله.بووهکترههلیهگهماللهوهگ  ییه

نهبه لووتبهپواییری، ژیانییری، نهک وهبوولرز یال  ئاسا، کخ م
،وههاتمهچیکهکه.ویمکردوولعیهکیماددیومهخاکیبوول،ک مه

ئه بهوهبێ پێویستم م  ئهمیهی کردنی رهوینهتبار لهنگهبێه،
ئهچاوه ب وه وینی بوو وهدی ئه، کهوهک باوهئهی سهمڕۆ ردینییال،
مبکه بهگه. چما نیخوهرژهل  و پولپارهویزی مرۆڤو جار، زۆر ،
ل؟کهدهوکرێهجالعهده


 و   وه پرینگێمه خۆم ده  له"

 کێنم، چڵه کانی دنیا راده خاو بۆوه  نینێک هێڵه پێکه  به

 کوت له نگی شادمانی و تروسکایی مه ڕێم ره گه لێده
نازانم دۆشداماو   من به  ی روح که و گۆشانه بۆ ناو ئه

 ن، که ده
...(سکانیییاڤیا")ن لکێسشم بکه په


ولێریرمایههرگهکههکال،نهریبیماشێیهاکوسهیخهئاپ ره
.کردلیبیشیشێلودهنگیموتهبێیهاکووبهج شانی،زیاترده

موتهوهبیرکردنه لهکانی هاو ێم ئهلیبی زمانیژیانی و مڕۆ
بێیه ئهکهنگییهنووسیییی، خهی وی کردبووستتر وهموتهب یه. کلیب

شی ره لهشاعیرێک، نمایشێک  بێیهجوواهکانی کانینگییهی چیکه.
کاکهکه دهریم پێشمههاو ێی وهرگایهورینی سێبهتیم، کهک رێک

بڕه ههوهوێتهپێیاچێه وه، جار، لهنیێک لهیهوهرییهک ک
ئهنگییهبێیه ب  ئامادهوهکانی، خ ی لهیی دیییرهی کالهاو ێیاتی
بهوهغتبکاتهجه گااتهده، ههربڕییێکی و کورت،میشهئامێز ش

وئهیکهوقسانهله.مڕۆیکوردستالرژیانیئهسهخستهتیشکێکیده
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قسهله نهریگای کوردییهستهی پێیاسهوهقی ژیانی یاگهک مهی
ده "کردکوردی نهئ: دهاشی خوی یگێڕلزینال ئه.بوو" دویی وهئیتر

،بهریمکاکهرویشی رنووسیییکههه.وههیکهنگییهبێیهناووهچووهده
بڕێکجار،وکاتانهله.بێهدییکدهیلهکهنگییهمالمجگێزیبێیههه
خهدهبه خ مهم لهوهیااڵنینی بیرم بێیهخاسڵهزۆر ئهتی ونگیی

وهکردهدههاو ێیانه ئهوهگێڕینهوینهله. بێیهی ونگییهو سروشه ب 
ههکه و ههژ پێکتاتهویی و وتییهاڵیهک مهولێر لێکیاک کیی

مێژوویه و که...کانی ئه، بیرکردنهههوینهچی ب  کانموهموویال
م مگفتوگ یباسێکینێویلدهرۆژێکیالبه.بڕکیبیهبیان یهبوونهنه

موته سهوهلیبهو موتهکێشهتبهباره، نگیلیبباسیئاستهیزمال،
ههشێوه دهئاخاوتیی کردولێری که: مهلهمرۆڤ ئهنێویل ورجی

بێه،نگێکدهرجیئاخاوتییرۆشیبیریییی،تووشیئاستهومهئاخاوتیه
ههویدهکه مرۆڤی کهکات گرولێریی یال بئاخڤێ، قو س فتێکمیوو
ویئهوههێیانهیویسهبهلیبدهموته.ربڕی دروسهبێهمدهردهبهله

ئهوهه کاره ب  قوول بێیهاڵمێکی بیۆزێتهنگییهو خ ی بهوهی اڵم،
.کردربڕیییگومالرووخساریاێڵیهدهپ ایکلهشه

،رهتیتردیااڵیهک مهمجگێزبهباسیهاو ێیعهمهحهیهنرچههه
ئهبه بێیهویشلهاڵم پشکییرهنگییهو سادهرهبهمیشهههمهحه. ییو

خ شهحشهمهدیییره دهر وهشکێتهکانیی بهئه. لهو گفتوگ یهزۆری،
ههرۆشیبیرییه گوێگری بهایهکانیی کهبژیرد، وئاههبهبوودهاڵم نگ

.کردرمدهمایگهنبێژێکیبزێووسهروگ ریپڵلێیهتهبووبهزم،دهبه
نووسییهله ج رێکلهعهمهکانیحهشی رو وییگ رینیونهباسیی،
.یهییالههیی،یالمجگێزیخ شئامادهب سادهوه ینهگه

شوهدوورهمجاربووبیبییمولهدووهشێرویلخیریبێماایش،که
 وگفتوگ ینییلشهچهوهیلوچاتهمهرێگایکیهاو للهکبرییهوه

پسی  یرکێشیخ یبووهسهکچ لبهشێرویلوه.بوونگمالههرهفره
ک مییوتهته بهکییکی شێوهههر، ماوهمال ماوه مهش، یله،
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له ۆیهرهسه خ ی نووسییهکانی و شی ر دهناو .وهقێیێتهتهکانی
جهکهتازههاو ێیه پیرهشم لهحهکهمال بهخ شییهزی اڵم،
نادیارلئاریسته هێشتا کانی کههاو ێیه. بڕوییهجێگهک ساتهلهی

ئامادهختهسه ههکانیی بێهیی بهرکنووسهوه. نول، کییهشێوهێکی
 .کانیژیانیرۆشیبرییبێهنوێیهوتیئاس یهکاهاو هزدهئیییالیحه


9

ئێمهههلگهله ههبهنگاونانی شاری یویاهردهزهوههولێرناو
هێیاوتووشیهاویردهیبهوهاو ێیانهتاویهاوی ئهکانیههتیشکه

اێینگیتهبزێویورهزوولهکردم،ب یهسویربوونیئ ت م بیلیالده
ونیهب یاخچییهمیییاه بووی کال میییاهئهنیهرچههه. ییازینهبێو

سه دهروهکوردستانی خوریوی سامال و دهسهت و ی،کهرهوروبهاڵت
بهیانبیییپێاڵوهده ههکانیم هیب یاخکردلنی ، ،باوهکروهاڵم،
رستههه ر پێاڵوه"ی بکهکهمام ستا سبوغ ب  ده"مت .وهگ تهیال
نهکهعلهنه ب یاغکردل هی مییش ب یهی خودیمگوتدهبوو، خ 

ب یاغیاکرێ پێیه کانم موتههه. جارل کهموو کاکهلیب، حهریم مهو
جهعه یال پیرهباس، بهمال لههه، گهدهریسانبوونیال رمایسه
ههشه کڕوزی ب ل دیویری نهقام، لهیانیهولێر بم تێر هێشه
مکوقاچمهیکیژهناونیشالووێیهیکهوکتێبانهماشاکردنیئهته
رووتهیلهمه سهو بهکانی الپهر دوی و رۆژنامه هرگ کهی بهکال،

بیرکردنهگوێره نهوهی م ، نهئهی و ناونیشال ههوێیهو سوهی
قامیپڕلژیانیشهگهلهیهههالکیش،هارم نییهوکیژینهبزوێییئه

توو هله شهپیاویبچم شارهتیئهکهو دیو له. شێهمهحه"پڕ له"
بهرییوهیاده ریشهمیی و ناوبهوهیهکهدرێژهسیییهجل ک اڵنێکی
تێیهریههیسهقه له دهولێردی "یگوتدهوهرخ یهبهبووو بگهخوییه:
کوشتیکهومهقه ئاس  ت شێتهئه". نوورینییهو ک تاییلهرووخسار
کێشهلهییکانتایهفهحه ئاس "ی بوونیگه" ریل لهئه. م  ووکات
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هاویرنامه شێهمهحه"ی بهدهتێیه" دهگیشتم، ئهاڵم کرل ،ه"ئاس "و
هاوردهوه کێشهیهک ب  ئهک ی کهه"کییکته"و کوردیئهی مڕۆ
بێوێیییهردینکردووهرگهسه وه، خهئه. ئهمڕۆ شارهاکی و مهحه"ی

.هێی کاردهبه"کییکته"کیمیییاڵلییهکیار،وه"شێه
ژنانهئه کهو ک شیانهساوییهمیییاهبهی ک اڵنهلهوهکانی ناو

عاجباتییهبهگهنته و شێێهر دهرۆزهدهدیالکانی ئاویزییال کرد،
متوینی،ئیترنهلربوومتێیهخهکانیالب خێرپێکردلهێییهوهپا ینه

بازی ئه ههلهسیێانێکریوههو شتهو پهموو لگهلهنیییانهیوهبێ
ببییمهیه وهکتردی، قهوهله. هاو ێیانهاسبوونیئهشناخ شتر، بهو

هه نمایشکردنی لهخ  گههایهبهتاو کهکانی بوو، خ ی تاوێکرمی
نه گواهوهبوونهدههێور سه ۆژهبهتاکوو کهفرۆشێکی مێکنگسار

ویلوریپ رتهرههبهلهبکات،کهورۆژنامانهناوئهمب له ۆژهبهگواه
له لێکچوونیال و زهیهپفکریو روویال ببووکتری، رد بهتێیه.  ی 

،رپرسیارینهشێویزیبهفێربوونیساڵوێکلهناوشاریشبهکانیبازگه
قه سویربوونی رهمهیال ناوگه"م نیکا"ی لهلو ج رهی لهو رسه،

گومانیتێرۆریسهبوونهستانیئ ت مبیلهیریوهیشریتهئێشه کالو
کاترزگارتیه رۆژینهله. کهو دههاتییهدهی شار، یمویسهژمارهناو

ژنانهئه کهو وهمیادهدهبزینم بااییهمێ، تێیهک ریونریو وپهی  ی 
.وت کهدوییسمتیالدهکالبهریوچییهیچاویپیاوهئاپ  ه


ستاین،خۆمانرێگاکانمانوێڵکردوراوهبه:نا
.هێشتخنکاویجێدهکانیشمانبهشاره

بوو،لێره
(...سکانیییاڤیا)!"زانموێنا،دهله


درهسهکلهیهکهچ لهکپ لهروههه بهیااڵنینهختیخهر ناوکانم
بهتاریوگه ههی باریل بهر نیگام سهنهدیمهابفڕل، کهکانی نارر
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ژلوپیاولێکیرووتلهگهستهجه.گرتنگریدهکانیسوێیلهریاچهده
ههبهله مهر بهگهویلهتاوێکی ئهسهرمیی گیایهر دیوزینهسهو
سرکوتورتوریلمکهرمهسهلهتاویشکانیههتیشکه.وهبریقانهده

یوپیاوینهئهینهوهبوول،بێئهکالخپدهکانیژنهلووسهوسمته
لهسییانهوهکانیشئاو ێکیههژنهکییالریکشابوولو،نهتهلهکه
.وهنهکتربیهیه


ئاپ ره خهتێکچڕژینی ماشێیهی ه  نی و مهکوێرهاک یلیکال،

سهفڕێیریوهشتهلهوههوردبوون شهکانی ش ستهمهقار کانیبێ
وهکردمهخاوده دهبه. مێاب  نهرفهاڵم لهت ئهدهبوو  ومی

گولله"چک یمهچایێانه"دێ ب یکهینهرووناکبیر وتوستکهده،
وهکاتیئه.یکوردستالبگری ه"نیدهمهاگهک مه"وکانیئهنگاوههه
وکانیئهوتیهرکه سهمهکانیاللهویوبوونیقسهدوییتهلهبووکهنه
ئهتهیه"نیدهمه" پرسیاری بکهوه، لێ کهیال کییهاگهک مهلهم،

ئایارهدهمه و"چک مه"رگایردهبهلهموومیییاڵنهوههئهوییهنیییی،
تهیه"نیدهمه"ول؟ئاخ ئهسبوغیبکهماایویکاریحهکهرهوروبهده
نییییدهیمهاگهک مه؟ئاخرلهکانیحیزبهنیاب میییایلێیرسریوهته

وبیرلهیکهنیهدهمهیهاگهک مهوئه.میییلنابێناچاریکاربکرێه
کهوهناکاتهمیییاڵنه ئهباوهله، دییکهشی هرینسویاکهختهدبهبهو

ویژهستهودهکا؟ئهدهردهروهنیپهدهکیمهیهوهب ،چ لنهدهورهگه
وههه رۆژێک، قسهموو ئهییه"نیدهنامه"رۆژنامهلهک واڵتهکانی و

رێ دهفڕێیه دهئه. ئهوێیهمانهو فهی بهسوفهیلهو ک نم گرێکی ی
کهوههاتهیادده بهیوهنوێژینرۆژێکله، وهستییهفان سێکیده ۆدی

:پرس یدهاکلێکاتێکخه.وهسوو ییهدیده"سییائه"کانیقامهشهله
له:"بوووهئهویشئهاڵمیوه ێیه؟گهچیدهلهوه ۆیهونوێژینیوهبه

یمرۆڤ،وهدۆزییهدیخینهلهسوفهیلهوفهدویجارئه". ێمگهمرۆڤده
م ژیانیلهتا بهرد، بهناو ربردسهرمیلێکیدیخریودی حهبه. زمالاێ،
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ئهده دیهاتوو،"ک نفرینس"لهوجارهکرد، لهی ودیمانه"یال
وت چاوپێکه ئافرهکێشه"یینریوێژکارلگهله" کوردستال/تی "ژنانی

ڤزی للهتهرکانیسهوقسهوهک بوونهب له:وهنهمالب روونبکهوهئه
چی،کهیهژیوهوبوکانیهێییهکانیژلوئازیدییهکانیی،مافهورۆژنامه

ئهئه ههمڕۆ کیژهو شهلهموو پ لی سهدویی دوویرهشی و تایی
دهناوه ناچار لهنیی ویز تهکرێ  ژنێکی ب  بێی ؟ نیایخوێییل

نه"نیدهمه" سه، بهک دیپ شریو گهرتاپا بهرجلی زۆر  نیگمهدهم،
ههله شاری دهناو بهولێردی دهبییرێه؟ ئێوهاڵم اڵمێکیوهشبهترسم
کیک نیکولتووریمێژوویهوهئهێ ،بڵوهوشارییه"نییدهمه_س سی "

؟ولێرههه ئهده! فێمیییستانهبا تهو ناو ریوێژکاریلهی و فزێ ل
رێکێریوهئافره" ریڤهکاه"حیزبیتانی ژنگهیهل لهرییانهکی رسهمال

دیاردهئه بکهیهو لب  مه: ژنهئاخ  بهال کوردستال ریهونهکانی
بهنووشته  ژنانیکوردستالسهرییالبهکاریگهوهاتێیانهخهههو ر
مالرلهکانیناوپهرهکانیپشهمێزونوێیهفێمێیستهیالژنهزیاتره،

انییال؟کورێکێریوه


بوو،ئاریمنهسادهولێریریبردووکهه،وهمجارهولێریئهاێ،ههبه
بهههاکووبه ئێستا، رهالوژه هگهولێری ئ ت م بیل، خهی م کینگی

کانیرییهوهکیاده،وهوهکانییهبل کدروستکریوهبهچڵهنیوهخانووه
.چووده"تااڵنکریو"شارێکیم ،له

بییێ؟ولدهوخهک اڵنهوێوهله"

(...سکانیییاڤیا)..."کامیییاێتیبانگدهک اڵنێکه


شارهئه گهچهلهو تازه هنییل کهکی لهیهپێکتاته، وتیرهک 
چهخێله تهکال، بهنی لهالری شیریت لنموونهرزی ی بازیری"و

که"نیشتمال وهتهقووتکریونه یستیشاردیناوهله، ریرکیههیوێیه،
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ئاغایه پێکتاتهدێتاتی یال وک، خێزینێک دهی وباوکێکی مڕیسه
.نوێیێهدهوه،کانیژێرهنییمهئه

کهکادهوهسهبهدیمرۆڤههشارهومیئهکهییهدیمانهرلههه
ده لهسهمیکانیزمی ههسهاڵت شێویزی سیستهر باریرکی وکساالریمی

کاحوکمیه کههاواڵتییهب یه. کوردستال ئهمهلهکانی   هتحکومهو
بهئاماژهاکووبهل،کالناکهکانشانهوهو،باسیقانوولودیدوێ ده
دهچه ناسریو ناوی لکهنی ناوینهئهچونکه. هێمایهوهو لهک وک
ههدیاڵتهسهده هه، ، و قانوون  خ یال قانوولکهمیشپیادهم ری ب .

کویهرکێک،کێشهدوییکاروبارێک،ئهکبههاوواڵتییه،کهنموونه
هیییل،زییییلو،شهردهروهیپهدیئیرهچمهچێه،نااێهدههتیده...
 ... دهباسلهاکووبههتی، کهناویلێیرسریوێکیدیاریکریو وئهکات،

.شهکهریدوییکارهوبریاردهکاتیب دهکهکاره
شهبانگهوهلێره مهاگهک مه"ی نیدهی ده" بێتهکوردستال

ک مییییهقسه کی تاکهسهلهچونکه.  کوردستانیی، کالسهکهرتاپای
کوهواکول،بهناکهتخ یالپێیاسهواهیدهستهنییمێکیجهکئهوه

یشنموونهمهئهل،کهکههخ یالناسدهسیپیاوێکیبااڵدهستهویبه
ئههه ریرکی خێڵهاگهک مهقڵی ی ئه. ههمیکانیزمی شریرکییهو
توێژهسهله رتاپای کوردیییاگهک مهکانی ی تابگرهوهرینهنووسهله:
کارییهگاتهده کاسبکاریل، توێژی لهنووسه. ور قانوول رێگای
لهرجهمه فهماکانی نادوێه، خ ی ناویلهاکووبهکانی رێگای
نیینییهیوهرپهههسهوکهزۆرجارئهنگهرهسه،کهسێکیبااڵدهکه
بویرهبه وهو نموونهلێره. ئهدی کشتوکال، دکت ری دزهاوهی نی کهیی،
پهسه ک لیژی ناوهزینستگهلهبووردهروهرۆکی س ریل،  ۆکیی

جا ینهگااته  ئه"ردهروهپه"ی  دهی وهکاتهرووتیهاڵتهسهو  کرلده.
عسمیبهردهجیسهنتهمهوبهکهئاغایهییکهنیدزهلوهئه:بیرسی 

خوێییووه باشهکشتوکاای ده، چ ل به، کشتوکاای"توینێ ،"زینیاری
کئێریلوالمیوهریواڵتێکیئیسنابهژیانیپهلهکینولکهیهوهنه
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لهنفالیسهیئهپاشماوه پهددیم لهوردهرهدییکبووه، دویتر، وبکات؟
 مهکلهکمام ستایهیی،تاوهنیدزهلوهی،کهچوومب الیئهشهبه

لهوهگوتیهوینه تووشیشهگهلهک لیژیس ریل، نهاییی وگ کگفت ،
دێمه نمایشکردنسهوهببم، ر ئه"شان "ی دزهلوهی ب ییباغهنی و یی

.یکهکشتوکااییه
لهئهب یه ئهمڕۆ زۆرل کهوینهکوردستانیی ییکاندیئیرهلهی
کارمهبه ێوهبه و کهر نهنیل، پیشهلهچی نهخوێییوویانهو و
.یهزموونیشیالههئه


کانیمێژوو،زموونهخێڵوبێئهوینهویلوپاسهسیووره"

نال،ریم شکریوهفهخولیایدۆ ینهکانیش،بهرهفریوده
(سکانیییاڤیا)."دی یاللێیهستیهده


دههه بهسهردوو کوردی، بهاڵتی ئاگا، بێ و ههئاگا ره ی
بهیههانهبه بێه، ئاریستهک له ئهرپرسیارل کردنی بهیهاگهک مهو
ریرکیکریوههه ب هه. زۆرییهیهر شوێیهناونیشانی ناوی کانی

کی هوت،خانوویلێیرسریوێکوگهناویمزگهکانیکوردستال،بهشاره
خێڵ فاڵل وهناسرێیهده... دیاردهلێره. دی و شار یاگهک مهکانی

دهدهمه و لهواهنی قانوول، تی اگهک مهژیانی نابییرێ ، اکووبهدی
.بیسرێ دهوهفزی نهلهتهیشاشهنیالهته

لهله تاکهول ئامانجی وهسهکهکوردستانیی، باسیکال، هێگل ک
لهده لهکا، دهدویجاردی بهواهبونیاتیانی ،وهنابێتهستهرجهتیی
ئهاکووبه دهئامانجی بهاڵتهسهو کوردی، روینگهوهمتێیانهرههی یی
.نییییدهابژێردریوومهناوههاڵتێکیبهسهدهیب تهلهریرکیخێڵههه

یکوردستالهتحکومهورینیئهکانینووسهشهنیبانگهکرلدیمهده
کانینااهکهکاردێیێه،یاللهف لبهلهم بایلتهلشوینێک،کهگهله
.ی ریوردبکهبییێه،بهرتاپایجیتالدهکانیسهنهدیمهوهالیتهتهسه
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مانایهبه ئهو سهبهوهی بازی ی کهدیرییهرمایهجیتانیبوونی
کاربێیێه،الیهبهتهم بایلوسهشوینێکیکوردستانیناچارکردووه

مهنه و بونیات ئهک ژیانی ورجی تهههبه. نووسهمال ورز ر
 یالوبونیاتیخاگهک مهکلهیهوهنگیینهکرهتکاریکورد،وهسیاسه

کاکیناچاریدهرهکیدهیهم دهاکووبهناکات،ویژینهستهودهلهقسه
بکاتوهلهگوزیره توینێهبونیاتوکارهێیانیم بایلدهبهنهب یه.

نهمه و بگ  ێه شوینێک ژیانی لهقسهرجی دهکردل شویژینهستهو
ئاوه گ  ینی نووسهمانای دهزی و وسهر بوونیدهمهبهاڵتییر نی

.یهاگهک مه
ئه لهمێاب  پرۆسهمڕۆ ئهینخانوروکلهیهکوردستانیی خالقیی

دیمرۆڤب یهوپرۆسهله.ئاریدییهکاللههایجوینییهرییوبهوکولتو
تێرکردنیکیهکییهمهدرلببێهبههانیهوهئه سیماددیووهههب 
ییستهوویبهرکردنیپارهبهستهاکب ئاکاریدهخه.شونیرووکهخه

ککرێه،نهدهرۆکخێڵئامادهسهییبهستهیویبهشێوهلێیرسریوله
بهگه پیشه یل فێربوونی و خوێییل نولدویی زینیاریی و وله.

خهیهپرۆسه بهدی پهاک کهدهردهروهج رێک نییهگرییگکرێه،
ئهسێکلهکه چ لدهکوردستالو وروپا ،یهوهگرییگئهاکووبهژیه،
مهوه پارهیهکییهک وهخڕبکاتهک، وهبه. مرۆڤ رۆب تێککورتی ک

پارهبهکریوه بهدیلی شتهو له.کالرخ ری پرۆسهمرۆڤ بهیهو دی،
.بووگهخ نام بوولیمارکس،تووشیلهویته

وهلێره نیتشه"مهدعه"هاویری بهییانهی دێتهمال کهوهیاد له،
ن زدهدهسه بهی روخانی پێشبییی رۆژئاوییخالقییهئههایهدی کانی

له جا ی و ئهکرد مرۆڤهدییکبوونی دینوێیهو ی لهئه. مڕۆ
ره وێڕیی دیاردهجیاویزهنیهههکوردستانیش، وکانی کوردستال ی

کانیمرۆڤهایهرخ رکردنیبهخالقوبهوخانیئهیرنگژهرۆژئاوی،ته
دییهوهقوابوونهله ئه. لهاگهک مهمڕۆ کوردی، دروستکردنیی بری

کردنیدۆخیردهروههایفێربوول،هانییلوپهیی،بهوهتهئاگایینه
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 بهبهرهپهکولتووری، دهگیانی درێهکااڵبوونی دیاردهئه. یهو
ربڕییێکیدهبه.مهێیاوهرههبهجڤاکلهیلوتوێژێکیفرهگهرنووسه
ده کهتر بڵێی ، سهئهتوینی  مڕۆ باڵوکریوهشالوهرتاپای و

وهرۆشیبیرییه سهکال بازی ێک دهک دهلهکهکرێ یر تیوستکهوێیی
قهئابووری گیرفال ئامانجهاه، فریژینینهوکردل ئامانجی ک
مکیرۆشیبییرییوکانیچهکولتووریهورۆاهشکایهمهئه.ییکولتوور

.نووسیییسووککردووه
دییهله مهوهم خه، دهیلی لهیااڵنینی تاریوگهسه کریومالنێی

.کێشهوێتهکهکالدهداگیرهلشوێ ویادهگهله

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

 چێ، ردووندا رۆده ناو گه کدا به گۆیهگفتو  له 
 و   وه چنێته خوا ده  ک له دوای ماخولیاکدا هێشووه  به
وری  هه  بێ به کانی بوون  ده ئاوریشمه  ونه ناو ته له

 کا و پرسیارێک، راده
...(سکانیییاڤیا")کانی روح ناگات نگاوه هه  به


9
.کایتالئاشکریدهڤییییریب شهنگیییئهناوبێیهولهشێتێکه"

شت ی،وواڵتههئهونیهت واڵتێکهههیشاعیرنهئه
...،ریبوورلپرییگێوهکالمهنووسهتیچارهدوودایخیانهله

...ری...ریبوورل...ریبوورل
...(ساکانیییاڤیا)...!ساڵویتاریوگهساڵوئه


ئێویرهئه موتهزیزهئهرهلبریدهگهلهکهییهو بیواڵ،لیبعهکال،

کورده جهئیسماعیل پیره، حهمال ب ره، رزگار دووعهمه، و باس
که نهلهمکانیانمێاب ناوههاو ێیتریش، لهماوهیادم ریسێیته"،
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شوێ پێیلهیکهودیییرینهکێکبوولهدینیشتی ،یه"رۆشیبیریینما
.وهرییمناچێتهوهیاده

شوێی لێره ئێستا لهنیگایهیێیم  ههسهکال تاریوگهنیهر دیی
لهوهنووسمهده ئاویاڵیهدهرقهسهوێشژیالبهو ریخ ابارینیی ب یه.

ده مانهمرۆ مانایهوهبێ بهی نهخالقییهئههایهکی کهکال کات،
اگرییبوویکوردیجاریلههاگهک مه وهغتکردنهجهبێبهدیدهلێره.

که مهیههکێشهبڵێم، و مڕۆیئهخالقییهئههایهبهورگیئهایێریل
هه کوردستال، تهجڤاکی لهر دهنیا لهسهئاستی نییهاڵتیی ،ئاریدی

.وهتهنیوهیکوردیتهاگهک مهکانیک یبونیاتوپێکتاتهاکووبه
جهئیسماعیلکورده بهو وهیانهکهدۆستانهمیوینییرییهمالپیره

دهکهدیییره خ شتر کردیال کورده. یهدیمانهلهئیسماعیل میی،کهی
مدهرچاویل،لێبهبهوینیزدێتهنیرهوهوزیییودهسهنهکدیمهوه

هونهرهبهگفتوگ وه میوینییریهرێچکهوت بهرکهریسهو شاخ ینێو
.کاده

له موتهه گرهئێویرهو لهدی پێشییازییکرد لیب یبیکه"رێگای
گه نولرۆشیبیریی پێشکه"الوێژی ک  ێک بکهدی، مشی ریزی. مییش

که لهبووم، ناوی بهگه"ژێر ره یل خودێکی لهسهدویی ناول
ئاپ رهمێگه له"دیالنینی سهباغچه"، نمانتهی ری ک  هئه" ،و

منجامبیهئه ههمهبه. لهوابیهش روینگهم مارتی  وههرهایییگهی
بێه چهسهمهتیشک رهر خودی نا هسهمکی و دویجاریش،سهل و ل

روینگهوه ئهیهک خودهک،، بهبهو و کوردی،حیزبیکریوهرخ رکریو ی
.وک  هئاکامگیرییئهمبهبکه
ئێویرهله بهیهم لهدی ک  هوهر لهدههکی ژوورێکستیێبکات،

لکاتیگهله.نییرۆشیبیریینمادیدینیشتبووی رینیناوهلبریدهگهله
.کهژوورههاتیهزینستگهدی،دووکچیخوێییکاریکهستیێکردنیک  هده
کهیه لهکێکیال بوو دووهخوێییکار ئهپ لی ک لیژی بهدهمی ب،
شمارۆدیبوو،ریزیکانیگهشهرهروچاوههسمئهکێکرووخسارهچهله
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اڵمویتریشویبزینمخوێییکاریئابووریبوو،بهبکات،ئهوقهبووتهنه
پڕخوێییکارهودووکیژهئه.دینیشانیهییخ یئامادهاڵوبزێوینهئاوه

له ک مهحهبوول ژیانێکی و گفتوگ  اڵتییانهزی ئهبه. بارهاڵم و
رۆشیبیرییهاڵیهمهک  و کهتی ئهی کانیاڵتییرهسهدههرووناکبیرمڕۆ

یالوهوهانیینربویریئاسانکردنههه،نهکوردستالدروستییالکردووه
اکووبه،کالدیخستووهالوهتیکیژهتایبه،بهالوهوهونهمئهردهبهله

.وێ تالودزێوکردووهیرۆشیبیرییشیالخستهوجهرووناکبیربچمی
چونکههه ک مهدهئهرۆشیبیرییهچااڵکییهروی وهتییهاڵیهبیو ککال،

بهچااڵکییه حیزبی ب یهده ێوهکی بهچ ، خوێیهب  زۆری وشێکی ر
چاالکییهیئهوهرهرینیدهنووسه مانای،قالبیریوینهلهرۆشیبیرییهو

نی  رۆشیبیریی توێژدههوهلێر. لهبییی  زۆر نووسهخوێیهکی و ریر
لهئه نهبهمڕۆیکوردستال، رۆشیبیریی،کیبێالیهک یهبوونیسهر نی
.رگرتووهوهباوهرۆشیبیرییهوبارهگیربوونیلهاوێستیگ شههه

ودووکیژهوێرینیئهنیانهربوو،تهمتێیهب م خهیکهوهئهلێ
نه ک  هئامادهلهبوو دیکهبوونی کیژهکهسادهپرسیارهاکووبه، ی

ئهکهخوێییکاره کهدهی بوو، دهحهب تێگهزی لهکرد رسهیشتیێک
بهچ نیه بزینێ، نووسی  شی ر وێیهتی لهاڵم ههکهچوو و کیوییهژ

دهنائومێیینه ژیدی سادهدهبهب یه. "گوتیربڕییێکی حه: مکهدهز
هاتنهییییزهبهربڕییێکمدهم ."کووفێربمزینمشی ربیووسمونه

دلهکه دههو و ئارهدیهستم  ئهزووبتوینێه کیژهی یخوێییکارهو
هاتییم ،وهپیلهکبه،وهمالپیرهجه.دیبێیێهببهدهک لیژیئه
کبزینمحال،وهمهههبه.ردیکتێبوشی ریب پێشییازکوهخوێیینه
مام ستایهزۆرییه ئهی ک لیژی دهکانی سهزینستگهبی دی ،الحهی
چیکیژێکی ،کهیبااغیکورداهناوبانگوزیرقهروشاعیریبهنووسه

.تاییییوێڵهرهدوییپرسیارێکیسه،بهشهوبهخوێییکاریئه
ب یههه گهر کوریهزینستگهر مهکانی شوێیی ژیانیعریفهدی و

خوێییکارهدهتازه وله(.شێخزینا)پیاوکوژیبوولبهدهکانینهبوول،
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کهمهده لهی دهزینستگهبیر کوردی کهوهمهکهی رۆژگاریله،
مزگه خانهریبردوودی، و چهقایهوت کوردستال، نووسهکانی رینییل

 ێژیروحیبیاغهوینهئهکهمهێیا،رههمزیییوویکوردیالبهرههبه
کوردی  ئه.کولتووری کوردستالهیزینستگهمڕۆ کهکانی گوییه،

رکههچی،نهکانیرۆشیبیری ،کهنوێیهیزینسهوئاس یهرچاوهسه
دهتهبوونه و بێئومێیکردل ب  شوێیێک الویل، وئهاکووبهمکوتکردنی

پهیهرچاوهسههتبوونهیانهزینستگه ب  چااڵک کردنیردهروهکی
.چیوپیاوکوژیلساخته


ب رهجوینهکارهبهکهک  ه رزگار کاک خسارهکانی ولهچونکه.

ئهد دۆنگهدۆخه رۆشیبیریی ژیانی ئهی کوردستانیی، ئهگهمڕۆی ور
ئهکهک  هنگهرهبووییهنه تامهمال نهو بوودهی پرسیاریاڵبه. م

وهمیوینه ئهکال، خودهک ئهشێیریوهرووکهو مرۆڤی کورد،ی مڕۆی
شبردکیرووکهیهوکێشهرهیالبهکهک  ه وهمپرسیارهکهیهرلههه.
م بووکهوه ێیئه،چاوهیریهاتووهوهکئهگوێگر،وهیشتمکهتێگه
فهههلهقسه فهلسهموو سارتهرهایییگهی روینگه، و بوونگهر ریییی
شێوهئه.مبکه کوردیی،لهریهاتیهو نووسییی و ئهرههبهک   ومی

رچاوگرتییبهبێلهبێک  گێڕدهکه،یهگ رهلهرۆشیبیرییهدیارده
پرسیارێکی و چهگهگوته،دیاریکریومیتود مکگهل، و ناویل

ههسوفالیلهفه ماسوولکهابڕێژێه، نیشانتا خ ی رۆشیبیریی .بییتی
ئههرسه ج رهنجامی رۆشیبیرییهلهیشتیهتێگهو و لههزر بری،

لهتێگه و بهیشت  ناوک یی رۆشیبیریی(ک نتێکسه)رچاوگرتیی ی
لهرگرتییگوتهوه به بوو رۆژئاویدی بویرینووسیییلهم دههزری

کوردیییی به. ههاێ، دهوم  دوو ویژهستهامیی : لسهره"خودی و"
لسهنا ه" له" بکهپێیاسهرهایییگههزری و ئهلهم دوورێگای و

یکورداگهک مهمڕۆیرژیانیئهسهمهتیشکێکبێهوهشهویژینهستهده
 ئهنگیئاستهو باسییههاییگهکهسکهیتاکهبوونه"لسهره"و .کاتر
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کهبکهوهبهئاماژه،کیتریهویتهبه بویرێکیئێمهاگهک مهلهم، دی
نییه مرۆڤ ههوهکهب  خ ی بهک ئهبێ، ب  مرۆڤ، یوهاکوو

دهقه لهبووابکرێه، گول بێه ئهه"پیاو"و نه؛ وریتهو باو
شێکبهببێهبهیوهب ئهبگرێه"خریپه"و"چاکه"کانیمڕیستهده
لهله.لمێگهله هایییگهروینگهوێیی گوتبووموهرهی ژیانی":

ههمرۆڤایه کریوهتاکگهبهمیشهتی بهرییی مرۆڤ، هاوکاتیش اڵم
لهکههشهاوبههژیانله خهگهییی ترل ژیانیلهدیاکی نادیارییی
دهگشتگهله کهوهتوێیرێتهرییییی ئهگهیهایی ، ژیانهر هگشتییو
به"مرۆڤ"به یالپیاو، Das man"امانیئه، کادهناودێر" ئێمه. ویتا
ئهله تهوهبری خ مال بکهی ئهرخال ب  توینایانهی  کهو خ مالی
قسهه"پیاو"وئهکوهئێمهچی،کهمانهی وههگهتێییهخ یانهربهسه
هکده رهی  دهو ئێمهگهیدیییهاییبه.ی هکفتار دهر وهدزییهخ مال
ژیانمانییب لهبێئێمه،دویجاریشدهبێمالوترسیاکانهوب چوونهله
ئه رووکهشتهتو و بودهمردۆخ و دیبتێیی ،مانایه،اڵنهش باش کی

،ی ساتێکخ مالهێم وریزیبکهبتوینی ب ومانایانهیبهوهب ئه
وهئهاکوئێمهی ،بهیشتیێکیقوواییناکهاوتێگهپێیلهوکارهاڵمئهبه
وهکهده ئهی  کهوهک ئهی یکاتدهه"پیاو"و ئه. رهجا وو فتار

تیرۆکایهت،سهکار،سیاسهتبهبارهشتێکب ،سهترههکردنانهقسه
م اه بهو پرۆگریمهقبوول و گ رینیبێژ وهکانهناسریوهدیار دیئه. یوو

کهیهخیهره لهگهیهاییی رووکهمهر ژیانی و  گشتی خویستی و شی
دیکتات رییهماوهجه و ر ت و دهات... باسی ئهد، لهکا،  ۆژئاویمڕۆ
خ شگوزهگهله ژیانی بااڵکردنی فرهل ئاس  و کانیییرینی
کهنینیییهسهرهپهله لهدهئێمه، ببییهبێه ژیانیی .یهلک یپێیاوی

له هاوئاههگهریستگ بوول و خ ت خودی لهل بیهگهنگبوول مایل
ئههاویره ناخه، کبارگرینییهبێتهدهکهکهنیییهتمهتایبهوهکانی

لهیوهپهله ئاکارهگهنیی وهباوهل مافیهکانی هاو ێیهروهک تی،ری،
..."ستیێکردلر یستی،زرییگیوههسه
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گشتانینیرۆشیبرییوورهیالبهتهوبابهیئهێگریلئاریستهاڵمگوبه
نجکیگهیهنموونهک،وهبیواڵئارێزعهیرتر،شسهوهله.بردسیاسیی

62شبییموم رهتباریکردم،کهت مهوه،بهکوردستانییمانیرلهپهله
.کانیکورداسییهسیوتهستکهدهکوردستالوبێئاگاملهدوورملهسااه

وردیئاگامبهئێستاشوبوومهرگهپێشمهزیاترسال9بارێکییم له
روودیوهههله کوردستانهموو کانی بهمهئه. ئهرههش دۆخهمی و

ک مه و لهکهتییهاڵیهسیاسی دهحیزب ژیانیوهاڵتهسهرێگای
بهمێگهیکوردیلهاگهک مه باتده ێوهاڵنینیی اڵتیحیزب،لهسهده.

زه بیرکردنهیهمییهجیاتیدروستکردنی کانیئاا زهکێشهلهوهکب 
 کێکردلایهههنیبهدیمهکال،لهنووسسازهچارهوپرسیارهاگهک مه
ههبه.رگێژکردووهیکوردییالسهاگهک مهکالهایهکردنیبهپارهوبه
وبیرملهتاوهرهسهلهی،کهوهبێهلهمیمههرخهمتهکههنگحال،رهمه
.وهکردهنهوباسهشکردنیئهرووکهبهیگوێگرلهیلهمه


ربڕیییدهلهکنییههاینووسی چااڵکییهکوردستانییبهمڕۆلهئه
کلهیهککااڵنووسی وهاکووبهردی،بوونینووسهکیجیاویزلهمانایه

چاپێانه و گ ڤار دهستهبااڵدهبازی ی فرۆشرێهکانیی رنووسه.
ورلهرکێینووسهکێبه.کادینمایشیهوبازی ههێزیخ یلهنیێکهکارمه
قکردنیروینییهکانیهزرینیلوجێلهتازهفرینینیئاس یهدی،ئهبازی ه
نییهباوه لهکال اگهک مهژیانی رکردنیبهستهدهوواکبهدی،
سهوتهستکهده و کانهشهرووکهوتیهرکهماددیی دیاردهئه. شیهو
دهمییارییهرههبهلهکێکهیه اڵتسهکانیحیزبو نووسهلێره. ریدی

له ویزی کههێیاوهوهکورد بهوه، بهاستکارییهرههک دژیک
ینووسکرده،هایژیالتیسمانیبهقه بیاسێه، لهنووسهاکووبهی  ر

ررکوتکهاڵتیسهسهدیرۆایدهماددییهوبازی هوینکردنیئهپێیاویفره
گێڕێهده نووسه. کورد، وهری لهبهک لهرپرسیارێک بریویژدیل،
بێتهکانی،دهترسیاکهفتارهاڵتورهسهردهسهیفشارێکبێهلهوهئه
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یوێیهالیمرۆڤیکوردمج رهبه.اڵتهسهودهکانیئهوێیهکلهیهوێیه
دیاردهنووسه و دهر رۆشیبیریی دووبارهک میییایهبێتهی بێکی و
کانینووسی جیاویزهدۆخێکیویدی،ئاس یهشزیاتر،لهوهله. ۆکناوه
نگودهرگهئه.گیرکردلریم شکردلوگ شهیفهشه هرههبهوێتهکهده
،وهگشتگیرییهودیاردهیئهوهرهدهوتهرێککهنگینووسی ونووسهره
.کرێهدرێهوریسویدهمارۆده یوێزکردلگهپهبهوهئه

دۆخهدویجاریشله ئهم نهدی نووسی ، هێزێکیکههرکی رۆای ر
نییهوهعیهمه لهی دیک کیکردل وئێتیکیانیکهادیرهبهنیهههرهب 

به بویرهرههج شیینی مهمتێیانی ئاگایی ههکانی و ستیعریفی
 رهلهاکووبهجوینیاسی، ئهتهدیلهناعهفتارهسانس رکردنی وکانی

ئاستهاڵتهسهده ترسیییرهمهنگهو کوردیشاگهک مهکانی چ کیی،یی
دیوه لهنووسهب یه. کورد بارهری بهدهکه،یروونییهدهو کردل

رههویتهی ؛ناوبێژیبکه"تریوماپ ست"لسهبرییییربوونیههئاستگه
کهنووسه وهدهقسهرێک قوربانییهکا، نمایشیهک خ ی لهک و کا
بهنووسه خ ی تر دهرینی زینێهپاکتر دهمج رهبه. بێتهزمال

قسهیهسهرهکه ب  لهک برییییکردل نهخودێکی دهر، ربڕیییک
 .کیهبیرۆکه
روینگهله جهدهوهیهم لهبێ کهوهییهبکهوهغه نگیئاسته،

اینیهبوونیگهلهنگێکنییهنیائاستهکانی،تهاڵتومیکانیزمهسهده
وئهمیشهکانییالههمڕیستهدهرهنووسههتی،که...کیویالوهاهوهه

حیزبکێشانه بههی کورتیهسادهوهکانییال وهنهکهو اکووبه،
رچاوهیکوردییییسهاگهک مهواڵتهسهودهبونیاتیئهلهنگێکهئاسته

ووئهکییهقڵێکیخێڵهیئهیکوردیخ یگیرۆدهاگهک مه.گرێهایههه
خ یێکنی رهێزکهه،نهوهیشییهکانهرووناکبیرتوێژهبهاڵتهسهده
کهئامادهوهبه پرۆژهبهکردبێه زینستییهیهویستی و نول وهکی

لهاگهک مه کوردی خێڵگهقهی بکهیرینی رزگار لرییی اکووبه،
کیوویخێڵهوبونیاتهدیتئهوایههههێزێکهاڵتهسهودهیئهپێکتاته
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دهستهبه قوواتربرهپهرییهڤهی و وهکاتهپێبیی کردنهب یه. لهوهبیر
ئه چاککردنی و ئاریستهگ  یل و ئهقڵ دهکانی نهاڵتهسهو هه، رک

ئهناوهلهیشتیهگهتێیه ده ۆکی اڵتهسهو ئاسییوهکوتانهاکووبه، ی
.ساردیشه


واسم و  ڵده م هه که جێی گلۆپه  ستم بێ کات له ده  له"

 گریساند،  هخۆم تیادا داد
  م له می خاچ و باوێشکگرتووه رده م سه ستم با ئه ده  له     

 "ندیدی قۆلتێر که"

 کرد و  دا ده ڵوه تێکی تر هه سره بۆ حه  وه تێکه سره حه  له
 "  کونیگونده"کانی  شبینییه ره  تیشم به ژیان و سیاسه

."کرد راسان ده یاندا هه سازشکاره  ویستییه و خۆشه له
...(یییاڤیاسکان)


لهچارهکهیوکاتهله کورد ئهنووسی بهفسانهناو ی

دی شتیه و عێریق دهوهدیم کریسیکردنی یییکهنوێیهستوورهی
کهئاخێیریوه ، نووسهچی ئهلهکوردریرۆای چارهئاستی دینووسهو

پهته ریوێزکریوهویو دۆخهله. م ئهرۆاێدی وهرهنووسهو رکێک،ئهک،
فه ینینیبانگهریپهنیاته و دهرمانهویز اڵتهسهکانی وهاوکاتیشله.

نووسهرگێژهسهدۆخه ژمارهدی، کورد، دهیهری نهگمهکی بێه،ل
خوێیینهپێشکهلهستاوهوهستهده قوولیهوهشکردنی  مهلهکی وئه

کهنووسسازهچارهدۆخه کییهیوکردهیکچااڵکوهبتوینێه،یکورد،
جڵهکاریگه دهر بهسهوی کوردی ئاریستهرهاڵتی رزگارکهیهو رکی

.ریبکێشێه
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بهنیگایه کتێبهکانم کتێبێانهیوهریزکرناو دهکهکانی .وههخوالندی
له ئهسهلهکانمچاوههیکڕی رهر کهدرێژهفهو رووخساریی،
یڕوینی،دیدهکهرکتێبێانهسهبهارت رریمب بێباکانهیئکارینهرزههه

لمتبوو خوێیینهنیهرچههه. وهدویی زه"ی و بکوژیلمهریمب  ی"نی
وشاعیره ئهمهناکاتچیترلهوهزینیپێویسهبهر،ویمیههییریمیله

بهوهبێوێیمهدی"ائامێزهتهمه" که، سارتهاڵم پ ل ژیل ناوی بیییرم
نهنه وهیێوێیمهمتوینی لهسارته. ئهکهوتارهر هێزی ب ییی، فرینیل

لهکردنهت اه نهههوه دهستی ئازیدی وهبییێتهبوونی وییهئه. پێی و
،کهوهبکاتهوئازیرینهلهتوینیت اهوههیکهزنهمهبهدیهێیانهریمب 

لهله میییاییی بهوهمااهکاتی دهتیشلهبهتای، دییکییژێر ،ییستی
،کهریمب لهوهکاتهدهوهرئهسهغهلهرجهوێییسارتهله.چێژتبووی

ئه فشاری ههژێر نهو ئازیدییهستی لهبوونی توینی بااڵتری دی،
ئهنموونه بهوتکریوهزهئازیدییه،فرینینییی .وهبکاتهستهرجهکانی
لهئهچونکه بهو خ  ئهوهستهدهجیاتی بهدینی بهتهرپرسیارییهو ،

.نێهیهگهدیهێیالیاخیبوونیخ یریده
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دهئه کتێبێانهلهیکهمهو گهکهناو یشاری"رمالمس ده"کی هی
نیگایهست کت لم له، دێرینووسییهسهکانم چوو،رۆدهدیریسارتهکهر

موته وههحکمهیالیمهکهرێگهبهبیوااڵهلیبعم و اڵتقهرسهب 
لهکهردهسه تا ریمب سێیته"وتی ، ئارت ر ک  ه"ری مالکهشی رهدی
ی نجامبیهئه موبهبهلهئێمهنیهرچههه. فێیکی ناوکهرییهر ی
کهستورینهره هه"ی له"ولێربورجی ده، ک  هکاتی ستیێکردنی

دویکهکهییهشی ر وهدی تیشکهوتبووی ، ئێویرهلێ بهکانی رسههێشتا
وهکردهدهنهوهرگیزبیرملههه.وهبریقانهولێردیدهاڵتیههیقهنیههه
سهکه قو ی خانووێکی قهرۆژێک ههر دهاڵتی ب بێتهولێر ماایک

ریمب  ئارت ر ک  هئه. ستایشبکهشیهیئێمهو مااهلهکهووم دی،و
شاعیرهیئهریانهروحیک چهشبهپێشکه بکرێهو وتهدهبه. کانیم

کانیهێمیهکرد،ئاویزهشیهیپێشکهکهک  ه،کهوهنسییهرهفهوکو هئه
پهلهکهنهم سیقاژه ئهوهکهرژییهمییو میوینانهرووخساری کهو ی

حهله دینیکهوشهناو خاودهدی وهکردهشتبوول، ئهکاکه. کو هئاریم، و
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کئییگلیزیزینێکهاوکاری،وه"ریئارت رریمب سێیته"له،کهیالوه
کو هئه و کچ دهنسییهرهفهو بهی ک  هکرد، ئێمهکهکوردی بهی ی

نهخوێیه و ناسانی م سیقاژهر وهکهنهویی کانیریشی رهفهکسهش،
.وهالوینیهیدهکهب ،ئێویرهریم

قییرتربوویشی رالیهوهیریمب دی،کتوپڕخوێیینهمیادهکهویهله
:وکانیئهسرکه شی رهمهیڤی لهپهله


 ،وهنهكهختدهكانیشخۆیانجهیڤهپه
(ندرێنهه.)بنوانتر،یانكاڵتردهكانیشفرهناوكراوهبه

 (بدواڵلیبعهموته...)کىباشبێیهوهدانهشێبیاباندڵده
 

 .كانلێكناچننگیبزوانهكدهكان،وهشته

(ندرێنهه)مڵینئاوێزانبن؟خهكانبهچێجیاوازییهوێده
 بینێودادهخهکلهرییهپه

 رمرمنهنه
 دڵگیرتروهزۆرله

 (لیبموته)بگرێوهبوونهىدووبارهرگهبه
 ویهربڕینیوێنهدهوهونهجیابو
 .یهمانیوشهنگبوونماننهبێده

 (ندرێنهه.)نكانیشمانبێوێنهوشه
 دڵگیرتروهزۆرله

(لیبموته.)رامۆشىبگرێىفهرگهبه
(ندرێنهه.)بۆهاتنروانینبترازێ،چیترمنیهمنیشله




مالمیوینیورهێلهههوتلهوئێمهمشهئهکاکئاریمپێیگوتی که
کچهئه و کو  کو هنسییهرهفهو ی لمانییهئهو ش  بوونهدهبه. وهم
پلیکانهسهبه قهر ههکانی مااهوهولێرهاڵتی ریمب مالکه، ی
جێتێشهبه لههه.  سێبهولێر ئێویرهناو دوری سهکهو کانییدهای
پههه مستهئی"یکهرهیکهاتڕوشکابوو، وفیب  دهبه" قهر اڵتیش،رگای
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تارماییهوه لێقهک بهکی دۆشییماو، دۆزییهوماوی گوللهوهدویی یی
پێشمهئه کهیهرگهو لهشهلهی بریکوژییی  ی وێڵبوو، لووتییی لهناو
. وینییدهولێرینقووبوویناوغوباریئێویرههه

کو ه فهئئییگلیزییهبهکهکاتێک خوشحاایوهیهکهنسییهرهاویز
ک  هئه دهکهشی رهنجامیینی ب  بهردهی کات ، ناسهههبڕیم

دویربهسارتهیریمب ،کهیههووێیرئهسهانینیگایمییلهکبڕکێیه
دهدێره پهییهکانی ئهتاریوگهله.کردلکێشیهخشانی، ئێویرهی ،دییهو

تهبهکانمنیگایه شوێییێی ک چهنهمهدویی و کانیدرێژهکورت
 .کردمشییانیهوێیی،دیبهوئهئێرهینێویلئێویرهمب دی،لهیری




22
ئیلی ن رههاو ێکهکچه دهم، سه، ئامانجی لهرهیزینی م  وکی

ردینهسه دی، لهوهگوتیهوینهب  کوردستانکیههزینستگبوو ییی ب یه.
لهبه گێڕینهوهر دیویی سهوهی ئهشتهرگوزهی تری سهکانی ردینهو

ئاکامه بیستیی تامهبکات، سهکانی شتهگوزهزرۆی کانیهزینستگکانی
رژیانیسهلهیکهوزینیاریانهیئهروینگهولهئه.کردکوردستانیده

رگایهپێشمه خوێیینی ژیانی و میزینستگهتی چاوهههییی  ێییبوو،
وهرۆشهپهیکوردستال،بههزینستگرپرسانیاڵتوبهسهدهبووکهوهئه

.لمبکهوههاتیهپێشویزییله
ههدیهتاریوگنگیژیاللهئاسته وهمیشه، کا،کبرۆدسکیباسییه،

اکووبهنشی ،سێکیتریتاریوگهرکهکههوهرنییهیرکردنینووسهسه
وێیئه ئیییالهو یال کهشهیهیرۆمانتیکی، تاریوگهخه، واڵتی اکی
نووسهسهله مێژووی ههر یال تررکهرێک، دروستییهدیسێکی لکه، له.

کهروینگه سالزیاتر9کم ریوهسێکینووسهیئیل نورییهاو ێم،
لێرهرگایهپێشمه و کردبێه تی ئههزینستگش دویی بێه، خوێیی وی

سااههه ئهدهربهدهلهموو دهری، ئهکوردییهاڵتهسهو ههی رنامڕۆ،
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کههزینستگ لهکانی، یهم  شاخیی، بوومهرۆژگاری لهکێک
بوونێکوهلێره.ترێزگرت پاددیشتمبکابێهئێستابهباتی،دههاوخه

کاستیێیهدهییمدهعهلیالدۆخێکینام بووله کانیژیالتهئیترکا.
واگهمووبهیههوهدوییهێیانه.هاتووتێکیک تایینهحیکایهبێتهده

لهبیان یه سهسهکال ههشتهرگوزهر   نهکانی و بوول ئهرزیل ومانی
دهه"تااڵنکریو"ریبردووهمێژووه ت ، فهرفهی ب  ریم شکردلتێک

یهدییاکهبه ب یههه. ر چ  تاریوگهرۆمانیووسی میاللیکی نشی 
له لێوینڕێژبوونیک نیێری، لهدویی تاریوگزموونهئهروحی ،دیهکانی

گوتبووی فهگهئه: نهر دهریم شی مرۆڤ قێهتهبێه ،یکهرۆمانهله.
فهپێکه" و ریم شینی  سه" ک نیێری ههبهردینهرگهدی لهدویی واڵت 

فانهرییوهیاده و ریبردوو ریم شکردنیالهی ئهبهله. ک تایی وشی
مهرۆمانه ژنهدی، کهوینهپااهرگ تامییا)، دوورگه( کییهتاکوو

.لدهمارۆیدهکالگهوێشمیییاهنێولهمیییایشی ریوده
گێڕینهمهههبه سهوهحال، شتهرگوزهی وهزینستگی س ریل ی

ک میییانهره سهفتاری ئه،یکهرۆکهی دزهلوهدکت ر کچهنی ب  یی
سادهکههاو ێیه کارێکی بوونهم، گرفتهئه. لهو کوالنهبهش یوهر

ئهوه ینهکالوگهبرییه روودیوهودیمهب  تریژیییانهیک میییلو و
نگهرهوبوو،کهیئهئیییالهوروینگهخانیئهورروبهلهاکووبهبوو،نه
ئهوهکردنهبیرله تهی لهئاس یهرزهو بێه وک ژیال جودیویزی

کبێهلهشئومێییویرییهمهئهککورد،کهجیتانبیییکولتوورێکیوه
ئه ودیژیانی بهوهلێره. بوول مڕکێشهکاتێک مڕکێش ویکیناوهو

وهونهمش  بودهبهتاریوگهچااڵکانهوهدرێه،ئهمارۆدهگهحااگیرهمه
دهرهبه ژیانه ناخ وهنێتهتهو سه. پهدویجاریش ویوهرتاپای نییی

.کانیتاریوگهتهحیکایهب بهدهوهکانیمانهئاس 

کالرپێیماوهبهلهمرێوهدهمیمبهوهیبێشوێییی،ئهلێره"
.شوونیخ مجێیێڵم
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رێمگوزهکانیت دیدهچاوهربهفهکسهوه
...(سکانیییاڤیا")!ینامنادهپه


ئهمج رهبه تاریوگهوهب  نیگای بهی م ، لهجوینییهی ک
نمایشلهبێتووده ئیل ن رهزینستگهیشتهرگوزهسهیی، ،وهبگێڕێتهب 

له فهپێکهشێویزێک و ئهنی  یادهریم شکردنی مییهخهرییهوهو
.ربهگرێتهده

ستمکب خ مدهیهکپیشهتیی،وه هبیهم لهکهدییهوهلهکێشه
ککورد،وهاکووبهکرد،خوێییلنهفهلسهخوێیینیمێژوویهزروفهبه
تیزمالوتوینمخزمهدهوهوبویرهرێگایخوێیینیئهپێمویبوولهکه

بکهکهاگهک مه مم لهویته. ئایییهپێییوییروینگهم  ک ی یستی
سوێیبهکانملهویویکاتهگرتبوو،تهوهفرچکمپێیهمکهکهیهاگهک مه

بتوینمکبووکهدیارییهتاکهوخوێیینهب م ئه.ربردسهخوێییلبه
کبێهویمییهردهشبهودییهئهنگهره.خشمکوردستانیببهرۆژێکبه

وژیانهله ییوتیئاستینموونهرگایهیپێشمهوێیهکهیریبردووم،
ردینیکوردستانمکرد،لهسهکهب یه.وهکردهدهستهرجهش  شگێڕیبه

وکئهدی،وهوامیهههدیولێرههربردللهسهکژیالبهیهفتهپاشهه
فێریبلهیکهشێویزه وهبووووواڵتیسوێی کدیوییکمام ستایهم،

وینهک لهبکهوهگوتیهاری دیهزینستگم تێگهبه. زوو ئهاڵم ویشتم
بێتوودهسیستهلهشێویزه کوردستانیی بگرهییمی .ییشهسافیلکهو

دههه ئهرچیم رێیمایی دهوهبییی، کهیال ک بچمهکردم،
"ورهگه"یارێکیپرسربه ئهچونکه. دویوهرپرسانهبهج رهو ک
دهرچاوهسه بڕیار، ههی دهتوین  و خویسه لهموو واڵتهردێک دیو
.بووشب م ئاسالنهوهئه.وهنهکالبکهیه

لهبه دی،ی ددالحهیسههزینستگرۆکیلسهگهکلهنییهدییهاێ،
موحه مهدکت ر که خ شیاو، یاسی د ،لیبهاو ێیموته،کاکعوسمال

خ قانوونی وهخ شی بوو، بهوێیی زههاناک ئهمییههاتیێک وی
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مهنییهدییه لهوهگوتیهیلیوینهیخ شکردبوو، .ربڕیدهدیهزینستگم
م،کهدخ شیاودهمهموحهیدکت رباشهوئاکارهدیکاتێکباسیئهلێره
کسهوه وهئه،دیی ددالحهیسههزینستگرۆکی ب  گرییگم هکنییه،
دمهحهکاکمو.یالناوتووهرکهکانیخ یییسهکاروبارهنیلهوچهئه

که لهسهبهئییگلیستاللهخ یژیانیخوێیینیخ شیاو، وربردبوو،
یوهرخویستیهاتیهرینبهدی،زۆررێزدیروساکارینهبهزهلهبهدیمانه
 ب  هههزینستگم  ده،ولێری خ ی ڕیربخ شحاای وهبه. کخ یاڵم،

ئهگ ب  کێشهوهوتی، ئاا زهی سههزینستگکانی کتوپڕددالحهی ی 
کێشه بتووشی نهی ئاماژهبه؛لکهێئومێییم بهکورتی باریی

نههزینستگیینائاسا .کردفهلسهشیفهیبهوهبوونیبویریکردنهو
کهب یه کرد س ریللهپێشییازی بکهدیک لیژی مکار وئهچونکه.

خوێییکارهیهتازهک لیژه یشکانو زۆرتر ی کهنجانهگههلبریتیی  ی
پهوه لهنابهک گهر ب یهبوونهورهئێریل کاکهویتبهنگهره، ی

هاوکاتیش.بووب نهکهاهکهولهێییهکانیئهدخ شیاو،کێشهمهموحه
 خ شیاو ئاستههبیئامژهدکت ر لهکهکردتیسماوینهقهنگهو

.لدی دیههدالحهیسههزینستگ
لهئه کهمڕۆ بهکوردستانیی یال کارێک دهب  چوونێک چیتهدوی
بهدیئیره تهکال، و خزمهنانهرپرس سادهت وهتگوزیرێکی کش،
یالک یلهفیرعه مامهونێک، لکهلدهگهتلهاهدیرێک، شزیاتروهله.

بێه،وهرهرپرسیارێکیسهحیزبیبێه،یالخزمیبهرپرسهوبهرئهگه
وهتبکاتهوه وویشکانینهرووبهرزۆرئاسانهههوهئه دوییلێره. دی،
ئهئه کهزموونهو ئهدیئیرهلهی دهکانی  بیییم، شێویزیول بڵێم بێ
.کالبووباشهێویزهشی لهددالحهیسههزینستگرۆکیسه

کنه،کهییکانلمام ستایهگهیخوێییکارلهئێمهسوێیدی،لهلێره
هه لێتاتوول، مام ستای ونووسهاکووبهر هزر بویری دیاری ری
.نیشی دیدهدیهزینستگکانیناونگهبا وئاههلهوهش ،پێکهفهلسهفه
لهکه دهییکوردستانچی بێ سویاکهوهت  چاوهک  ێیرێک
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لووتبهیهوهاڵمیینهوه و مام ستایهرزینهکیخێری بهی رپرسیارێککو
یبکه لهپه. حا دیم کریتییهدهمهاگهک مهو و کوردستالنیی !ی

ئایییهرههبهلهوهبیرکردنه و ئهم ی کهیهاگهک مهو ج رهئهی و
شێویزهسیسته و ده ێوهبهیهریرکیههلهم قهی و دی مال یرینیبات،

.کات لدهیرچاوهسه
بههه بێه، کارهههرچ نێک یاسی  عوسمال کاک لهکهوای م

سهزینستگه جێبهالحهی خێری حهدی  و بوو س ریلویاهجێ ک لیژی ی
.کریم

یلدکت رگهکردللهریس ریلوقسهڤهرۆیشتیمب دهرلهاڵمبهبه
دزهلوهئهدی،"زریعه" نی تاکوو وهلهیی، س ریل، باوهک لیژی ،ک

لهرهزینانهنه نهگهفتارم نامهکهل یاسی  کاکعوسمال لهیهل، کی
بریده شوینی کهکاک رێکێریوهبهری، لهکانهدیم کریتییهرپرسی

.رکردمبهستهب ده،ولێرهه


26
چیییهدهبه ئهیوهم ژیانی وێیانینی و ریبردوو مڕۆیژیانی

کچهوهکوردستانه نائومێییهکههاو ێیه، لهم رووخساریییک
کهلییهپه هاوکاتیش، و لهکێشا ئهسهنیگام ههر کهنارهو بهی،

دینسقهوشکریوه رهییش لهیی خ ی شێویزی و نهنگ کرد،دهیاد
دهنگهله گرتبوو، بهری داێ شکهبیان یهیویسه دیمهئهرینهکی نهو
.مریم شبکهفهکریوینهنهنیهزهمه

ئهئاسته مرۆڤی لهنگی کورد ک دهوهمڕۆی کهوهبێتهدی مووهه،
کردۆتهروودیوه ژیانی تحیکایهکانی حیکایهوه. لهتێکک باس

سهردهسهنفالیئه شهمی خ کوژدیم، وێریی ی و بونیاتینبووی نی
کردرێهدههاگخالقیکومهئه کاتێکییکوردستانله،یرترشسهوهله.
پێشمههکرێکبه رۆژگاری دهرگایهوتباسی بههاتهتی گوێگر گ  ل،

وته بهله"ی کهخویی بێه کوژریینهزیاد خهکهتهحیکایه" تمی
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یکردده بوودهگااته. و ئهاهجا یی وهیی کهدییهوهلهمهاڵو مڕۆئه،
شهیترگایهپێشمه و مشهیهرچاوهسهب تههییینهی ب  ییخ رک

تیرگایهشزیاترپێشمهوهله.وحیزبانهنگیرینیئهشێکیزۆریالیهبه
لهب ته و بازی  ئهبهناشیرییتری  وێیهای و ش  شگێڕیی یهخالقی

سووکوریسوییی،وپووائاستیپارهولهوهتهیوهدرش روهجویمێرییه
کریوه وهرگایهپێشمهوهلێره. دهتی خ ی کهحیکایهبێتهک تێک
دهخ رهمشه ئاکامهخاوهبیهکال حنی دوی .یکهیکاتهکانی
خانهنیاتهکانیشهییهشه حیزبهویدهب  دهو یرچاوهسهبیهکال

.وهنهکانیخ یانیپێپڕبکهتاکووب شاییهمکوتکردل،دهئابوورییو
لهکاره مشههێییه،دییهوهساتیش و جاش بهخ رهی ناویکال

رگهپێشمه ک ل"ی و دێری  شه" نیوردهپێوهپارهوههییینهو گرل،
شکریول،بێبهمافیپارهرلهکهه یستی،نهیبهرگهیپێشمهنیهوهئه
پێیهبێڕیزیشیاکووبه کرێهال پێشمهوهلێره. بێتهدهرگهریبردووی

گااته ئێستاجا ییانهحیکاتێکی بهییی قسهو دوی باشبووهه"ی ر
.،ک تاییپێیێهیینیییكیتاالپێکهگه،له"کوژریینه

ی  گایانه و باره ، ئهداکان گا ر دیواری باره سه کان له درووشمه"

 دیلکرا بوون،
 وت و  رێککه  هیده شه  نازیان بهشا  مژانه گه

، دانیان یانزانی دیلن کرد، ده کان ده مریشک و پێاڵو و ناسنامه
 .نا ده نه

 .مێژوو :نا کان ده دیله  ناویان له
 ریووم،  ک ته ی مێژوویه مه ئاوڵه  من له

(یروحئهریکهنیاییناوتهبه)."خشێ به تی ده دیلیه  بوونم به


ناوبزیڤیبهومێژوویرگهیپێشمهتانینهحیکایهمیئهرچاوهسه
ئاستهرزگاریێویزی ب  ئهکورد نگی جیتالئهیبازی ینینهو مڕۆی

وه ێتهگهده سیاسهئه. کهجیتانیبوونهبهتهو لهئهی ئاستیمڕۆ
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 گهاگهک مهئابوورییی کوردی رهمارۆدیوهی نالهیهوهنگیینه، باریکی
سهله ئاگایی بهاگهک مهر کوردی جێتێشتووهی لهئهب یه. مڕۆ

 کهگرییگکوردستانیی ئابووری وت تهی سیاسهگرییگپێش تیی
نه سهسهب یهله.وهتییهوییهتهبونیاتیانی کورد بهرقااهرتاپای

اڵتییمێژوویبزیڤیهسئاستیدهلهمج رهبه.وهوتیئابوورییهستکهده
وهکرێتهدهستهرجهبهییتئابوورییخزمهلهرگهشمهیپێهکوردووێی

له بهو وهئاستی هێماییشیی حیکایههای سهک زیرهتێکی وێیر هکی
کرێهده وهنگیینهشرهمهئه. سیاسهئهیژهنگهتهی ،یهجیتانییهتهو
یریلتووشیقهمرۆڤی،ییدیررمایهستیبازی یسهتیبااڵدهسیاسهکه

کردووه قهئه. ریستهیرینهو ش دهاگهک مهوخ  و کورد اڵتهسهی
یکوردلهوهتهیبونیاتیانینهپرۆژهوهلێره.مارۆدیوهیگهکهسیاسییه

وهبریئهکردرێهولهریم شیهفهییکوردستانجڤاکییوئاستیسیاسی
وبهمئهدهبه.ب  مێ دهههانیکوردبهکبازی ینینیمێژوووهێمایه

رهبوونهنگژهته سهی و رمبوونهرگهوشه کوردیاگهک مهی بهوهیهی
.رێهخریوێزدهپهکوردیئاییییهنووسی،چارهوهوتیئابوورییهستکهده
ونیخه"یکوردوتحکومهردوویههوهکگرتیه،یهاگهک مهب رب یههه
دویکلهیهگ  ینکارییهلهیکهستوورهودهکخودیئه،وه"رکوککه
کهکهیه نوێیهلهکانیی، ونێویل شی ی حیزبی کوردی حیزبی ری

تێکیکحیکایهچێه،وهده ێوهبهمریکاوهرشتیئهرپهسهسونییییبه
یسیاسییانهیهوئاخاوتدویجاریشئه.ریلێتاتووهبێک تاییوبێزیرکه

ریگهلهکه و مێییا رۆشیبیرییهیانینهئاستی و لهوهکانهحیزبی
هه ههئاریدیل، لهر دووبارهحیکایهموویال چ دهتێکی مڕۆئهئێمه.

حیکایههه گوێگری ههتهم و، حیکاتێوینی کانی  خ مال میش ناوله.
لهئه بوونهو بازیوشتگهرهرزۆک و بوونمال، ینینهرییی جیتانیی، ی
ئایییهنه ریبردوومال، مهبوونمال، و ژیال بهمال، ...تحیکایهرگمال،

.ک تاییدێه...تحیکایه...تحیکایه
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ئه ههشۆڕشگێڕێکیشهوهها بهوهكالێرنییهرمێکانیبهوکوێر و
بهجومگهوههوتافه خاکێک دهی دو)'باتااڵن کییهورگهسکانیییاڤیا

...(تر


21
کیییخ یییتابل یهزهوێهلهیبیهوهکئهم،وهکههاو ێیهکیژه

لهیم بهکهرهفهسهله شریتهرێکیبکێشێه، کانیینیگایههیکڕی
ده وردهمیی و سهپچڕینی بهکهرهفهکاری دهی وههێیامهیاد ویتهکه.

کب ژیانهریم شییهیفهوهیادو،ب ئهبیهکمالدهمووریبردووییههه
.وهیانگێرییهتێکدهکحیکایهی ،وهربکهبهستهمالدهکهییهتاریوگه


بهیههسیێی زوو دیانهرهکی شاری بهو س ریل،وره؛ ک لیژی

وتم ێکهبه بێیهدهبه. شوفێرهم ئهکهنگی ژنهو یرپ شهسهو
کهوهمهرفههاوسه گههه، کییالیهلیفالقسهیخهشارۆچکهیشتییهتا

بهنه دهبوو، بهڤهناو خ شیاوه ینهری و تێیهتی  ی تی وهه. شاخ ر
ناوچهنێکلهدیمه تیگیانیرگایهرۆژگاریپێشمهیادێکلهبهدیهیو

ده وهنیهتهمییال بهگهله. ئهدویل پێی شوێ  یادهچوونی و
بهوهاژۆیانهئگره دهرهنیگام لووتکهوهو و ریفهسهوههکانشاخهل
کردده رهگهله. ماشێیهل خێریی دێتاتهکهوتی ئهسیمای وکانی
.چوولرۆدهوههمیرییوهیادهریبیسهناوبهکشتییهککهوهینهرڤهده

کانمالبهدوورهزهفرهدوییمهکههوهاتهیاددهمبهومااڵنهئهیوێیه
کردی رمیمێوینییرییالدهگه یااڵنینێکیکالخهوهپ ایبیرکردنهشه.
یادینهئه لهو تێکهگهیال خ یانیی دهل کرداڵو ناوفیییشلهچیایسه.

ماوکیئاا زدیریدهنگییهبێیهمێشییییلهنگاوێکیخ اهریچێشتهسێبه
دیتاریوگهیکانینیگاتووناوتوونهوهری هکال،لهرهاتهکسهمییشوه

تابل یحیکاتێکیکانیلهنهموودیمهههکهخێریییماشێیه.بووموێڵیه
.کردنمایشیهیینگبێیه
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 ویت،ده"دۆایبالیسال"ورهبهیکهودوو یانهیشت بهلگهگهله
رلهبه2992ساای،کهوهبوومهئامادهدی ۆیهونیوهمجارلهکهب یه

له62 بهالیهسال، رژێمی مبووریونریوهعسییهل ئه. وشوێییێی
200رزیاترلهرینبهبهمجارلهکهب یه،2990ساایلهی،کهشی ره

:ییک پلهوهلخوێیینهگهله.وهمهدیخوێییزینستگهه ایسلهکه

دار" لهڕوویهبهتا نامهشاخانهمک مابێت، لهدا سایهوێ یژێر

..."وهسێمهکبحههیچدارخورمایه

گهپڵهچه رمکال بوولدهتر له. شان یهسهکاتێک هاتمهدهکهر

پاسهوهخویره هه، پارێزگاری ئهوینی مودیری و ههولێر لێممیی ولێر
ده لهوهبوونهم   روحێک ش  شگێڕییهوهنگاربوونهرهبه، لهو ک

ویئهوهخوێیینهلهکیهفتهدوییحه.خشیمبهستبوول،باایالپێیهمه
ئوت مبیلێکیوهترییهسهمهقامیشهرشهیسهمپیاسهده،بهشی ره ،

باایههکانیههمیهئه مارۆدیکانیمییالگهفڕیوهاولێر، ولهکهئای.
!زلبووشی رپیرۆزومهدیرۆژگاره
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.
که ۆیهونیوهکئهروهپ شیی،ههکیتاریوگه ۆیهنیوهێستاشلهئ

رۆستهگهله حهل هاوخهدهمهم رۆژینیمییی هاو ێی و ناوشار باتی
بهالویه بهرکێشییهسهتییم، شارمال و مال دویجار ب  جێتێشهوک

رگهپێشمهبووییه بهوکئه. بڕوییهههات وهوهکهموو ویبوو، کپێم
دهگیڤارییه لهک، رژێمیسهچم دهشاخ رزگارددیم جیتال و  وخێیم

مکهده رۆژگارهله. بهو بیرۆکهوینهپێچهدی، ئێستا، کالئیییالییهی
بوولبزوێیه کورد مرۆڤی ناخی ری حهله. هێزیییکانفتایهک تایی

شارهههییرۆشیبیرییسیاس و  کوردستانیتهولێر .نیب وهکانیتری
کارمهئه و خوێییکار توێژی بزوێیهوکات هێزی سهنییل ئهرهری وکی

"بوولرۆشیبیرییهباره رهاهک مه. به"ریلنجیهی ک مه، اێه ی
ره تێکهونهدروشمی لهقییری چهتییهکوردییهاڵو ترۆتسکی،کی پڕۆ،
و بوونرۆشیبیرییهماویستی مهیانهییگرکی ئهیلهتوینیبووی وکانی

سیش  شیرههاوکاتیشهه.یکوردیبیوێیێهاگهک مهینوێیهتوێژه
بهچه مهرکردییهسهکییری موستهتی وینهال بارزینی، ب یهفا بوو ک
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ئهرههسه رێبازهایینی ئامادهیهسیاسیو رۆای ئهو توێژهیی و
خوێ و کوردیهرووناکبیرییکار ی ه کارهئه. ههوکات ئهرهکانی وسی
ئهئهخرییهدهزموونهئه ئهست ی کهریییهخێڵگهقڵهو ورێبهی ر

ش  شهرێیوێییئه کردیدهو باکوور". "گازیی ی "چک مه"، یالیله"و
توێژهک یئهمه"ولێرهه مییرووناکبیریچااڵکهو وکاتشئهیلبوول،
هوتێل"ویبزینمناویژیام،کهچک دهیمهرچایێانهیسهکهه تێلهله

.خانزیدبوو
بووکهسوبێگانانهبێکهاکهوخهیئهرۆژالنهبهوهوتێلهئه

له ههبهیال وهر یانیش تێکردبوو روویال خ یالرزینی مااێکی ک
پێوه شهخوویال گرتبوو، سهبووهدهوینیش شێتهماای و کانیرخ ش

کانیزمهمبهدهبهوینهشێتێکیناسریوبوو،شهکهچوورچه.ولێرهه
کرد،کهیالدهوهسباسیئهزۆرکه.بردردهسهنمالبهکاکاتهوههوئه

یالدهولێرییهههژنهچوورچهشێه تێردهمهواهکال، باژێڕ کانیناو
کاهگالد کهکخ یباسیدهوه. کانیناورگایمااهپێشدهبهکرد

گهقه و دهکه هاڵت ناوشار ژنهوهسوو ێتهکانی له، کاتیکانیش
کهنیوه لهکه ۆدی نهسیال دهئهبووییهمال ووهژوورهبردهویال

تیالوییمال هههتازهیالوکهوکاتئێمهئه.کرددهییاگهسێکسیالله
زیروناوشێه،ئاومالبهیچوورچهوچیڕۆکانهیااڵنینیئهخهبووله

یادناویمله،کهکهکابرییئیستی الماتیهوتێله.خویرلهاتهلدهگه
بهماوهنه به، ویبزینم خهاهچهرهاڵم خ شیاوهک الی بوو،اکی تی

رگه،ئهوههاتهشێهدهیچوورچهکهوینهشهب یه.ه م سێکسویلبوو
دۆزیباوهکه تری دیمرکانینهسێکی حهوهب  ئهزهی رگایدهوهکانی،

لهکههوتێله کردوهدهنهرچهچوی توو هگهئهچوورچه. ر ییال
کهکردبووییهنه سێکیئاساییبوو، سیییو: و شێکیلهپیاوێکیس ر

.کردسفردهمیشهریشیههبوو،سهباشیههیکنیروستییهوتهت کمه
ئهبه شهاڵم کهوینهو خاوهی هوتێلهکابریی لهییهنهکهل ولهێشه

لهبێه دهبهوێه، هوتێلهر کهدیکهرگای کهکهرگایهده، وتبووهی
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ته مهچایێانه"نیشه چک ی بهده" پاشالبهیکرد و هاویرکردل
هێزێکههبه وهوهییهموو کبه، لگهق چانێیله هشهرینێکیعال ری،

کرددههتیکهکانیتیککردوجلهدهدیهکدیویره ریسهکهیوکاتهئه.
.هێیاهاتویزییهخوێییلێیه

ژیا،دهدیوهوتێلهسالبووله61ولێربوو،اکیههخهپیاوێک،که
له.حمالبووبیولڕهکاتناویکاکعههفێلملێیرییوهیادهرگهئهکه

وتێکیک ل،یاللهشکهئهبوو،بهترێکدهمهردهههژیاکهژوورێکده
خانوویهپاشماوه سهی دهکی میزوپ تامیا چووردمی پیاوهئه. کاریو

ره مسیشه"سمگری کردده" خهئه. بهوکات بهاک کامیرییهزۆری و
گرتسمییالدهره ریشیرزوسهحمالپیاوێکیبااڵبهبیولڕهکاکعه.

.ویاوووهاوکاتیشوریابوولخهمیشهکانیههچاوه.بوورووتاوهنیوه
سهرۆژینه دهدوو کاری بهعات و وخ یکرد وهقێکهئارهبوتلهبهی

یکهژوورهوههاتهده کهکهژووره. مییش ژورینبهبهوتبووهی یکهورهر
.وهکرییهکردنیدهمجگێزیقسهوهمخویردنهدهنیابهتهوپیاوهئه.وئه
کهبه بهدهاڵم دهدهئاخاوت ستی دهکرد دیستال .وهگێڕێتهتگوت

سهباسه کانیشی و بوولیااخهرنجکێش ئامێز خویردنهله. دیهوکاتی
ستاب کار،بهایهههانیالکهیچیبهبوو،کهبااکێشسێکیهێم وکه

ههبێیه نهروهنگی، بهک تێیهتهمیاسێه،  یپهکمیی له. تائێستاش
م ئاره بهژیانمیی دیووهیرمنهوسهلیقهسهقێ ریوی ئێویرهئه. یو

و،یئهوهتیجوینیخویردنهورسروبهیکردم،لهکهمیوینییریژوورهکه
پدیوهکه ئارهتی کهێکێکی کردم، بێ مهکهیهقی بوو ،وهمجاریشم
رهنه وهتیبکهمتوینی هه. ههردهئاخر دهتگوت وهخویتهنگوی  دویی.
کهوهئه مهسهی لهرم بهستبوو، لههارهو هوتێلهسهدی بانی  کهر
کهخه هوتێلهیبهکهقامهشهیڕوینییهدهوتم، کهر چاوه. وکانم لێکیا
بههه کرد ههرهستم ئاسمال فڕمایهو لهده. خهنگێک قوواهوهو

.بوو"موحسی سیاسی"وهچاومکرده،کهوهبێییریکردمه
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جویمبه ئهه ی کو هێری بێیهو و لهنگ بوومهدیویستهتژی
الیه رهاهک مه"نگری کوردستالنجیهی رینی سیاسیبه". موحسی  ای،

کرێکار"یکهئازییهلهاو ێیهگههل بهدی"ناسر  پرۆژهده، یکوشتییم
هه چوونهپارێزگاری دیئیرهولێر بهناو پارێزگا، ئێستاشی اڵم

کهنه لهمزینی، دهچ ل و بوول ستگیرکریلولئاشکری یرۆژیئێویره.
له پێکهگهپێشوو موحسی  "لهوهل لیالیگازیی ی بووی " وله.

رێکهیهئێویره لهدی نهسهوتی  پیاوێکیخشهر کیژی رفانینی ی
سهمهواهده و بهنی رژێمر ئهسهله. کهوهر کیژهئهبڕیارمانیی لهو

ژیاموشوێیێکیترینیادهتهم بهچونکه.وهیمیییبمێیێتهکهژووره
نه بووباشترمال لهبهمه. ئهسه کیژرفانینی خستیههو فشار رسه،

.وهوێتهرژێمدووربکهلهباوکیبوو،که
چه کهدویی س ریغکردل، کهنییل م  نهچی باسیوهبییییهسێکم

ئهدهقه ش  شگێڕهری بگێڕێتهییهنموونهو ب  وهم له. وئای
تااڵنکریوه"ییهرهوهیاده به"! یادهمئهدهئێستا نگیوهسیمایبێیوهو
دهمانادیرهنیهخه بییایم وهنیهتهکانیموحسی  رۆژینه. بهموحسی 

ت کمهبااڵیه نیگایهکی لهو ههوهقییهتهکپڕ ده، .وهپشکیییهولێری
له کتوپڕ دهزۆرجار تووشی کهشوێیێک نهچاوهبووم کردده ێم دوی.

لموحسی سیاسیگهوورۆژلهشه،کهدیولێرههکانیژیانملهرۆژه
دهسهبه شوێییێیهرمال قوواتری  میییرییوهیادهلهبرد، میووییکه.

مانایکرده وههموحسی ، خشیبهشه گریدهمیشهیزۆربوو وله.
ئامادهممودهیهاو ێیئهمییدهمهمحهدیزۆرجاریلرۆستهدیییرینه

بووده ههمکاتهودهیئهیروههیادملهرۆسته. ژیدهمیشهدی لهئێمه.
هاوخهیه و هاوپ ل بووی کاتیی هاو ل و بات رۆستهئه. لهوکات م

بوو هاو ێم داس زتری  رۆشیبیریییی، ئاستی حهبه. سه ێز و باحوێز
ئه هاو ێیهشوکرییش، دوو کهو لهبوول، تهئێستا ئهمییو ممی

کانیتاریوگهنیگایهنگهحال،رهمهههبه.غییالنازینمدیس ریرۆژگاره
ئاریستهوهاچوونهتێتهله دیمهی لهنگهکانییی ئهلێک وشوێییێی
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کهانهیریوهیاده بهی، دۆستایهداگیرهشوێیکاتهرۆشی  تیکانی
.وه،بت نێته"موحسی سیاسی"


داداچۆڕاوهوییهمزهرئهسهوبهرهڵیسێبهرتداوهسه"

زاندابێ؟درزیلهبشێکامه

یرابردووداوێرانهزانیلهواده
کیونبوو،ک،بۆرێگایهتایهرهسه

کیکۆن،یهستهرووخسارێک،بۆجه
ووهقێتهتهدادهمقاتییهرووبارێک،له

(حالریمهفهسهوکانیچیادوینوێژه!)بارتدهسه


ونێویلنیگایئهکلهنییه،دییهوهودوو یانهمبڕکردنیئهدهبه
.یهههنووسسازدینێویلدوویادیچارهدی،لهوئێستایهریبردووهیاده
نیوهئه وه ۆییهو ئه، نیوهک که ۆیهم ههی بهئێستا ناسهههتاو
لههمارۆدمگهرییوهیادهکانیرهسێبهوهکانییهرمهگه اکیلخهگهدیت،

که و مریشک و بالیسال یوهپشتهلهوههکانییانلهلوپهدۆای
رهبهوهکیسیییهتایهێتوی گونیی بالیسال"و له" وماائاویییمال شار

.نگیکردژیانیبێیه
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یمپیاسهدهگفتوگ یبهمێکیتربارینێکیهاوییانهکهلێرهنگهره
ک و شیرزهکههاو ییهچهم  بچێتهم شوێییش شوێییێی و .وهبکا

ریفه یئامێزلێکردوودی،دوییدوو یانیسهنێویلدوونێوهتالهوهئه
رل،ئه.بڕلکتردهیهدییااڵنینێکیبێتوودهخهشلهدوونیگایتاریوگه

م ئهێکیالو،کهمیی،ویرههغکبوولهتایهرهسهکییکه ۆیهنیوهله
سیێوو ه دهقوتابێانهدیمهاتبووللهسهکانیو ب ستگیریبکهدی ل،

هه بهدویجار هێڵێهجێیهولێر هه. م  ژیانیب  ابژیردنی
ستری ورمهکانیرژێم،سهرهیتهناوسه ی بهتیوتێیهرگایهپێشمه

بووبه کردیر هادیرتری  ئهخه. تا دیمهیاام رۆژهئهرۆیشهکههنو و
بهیشتییهگه و بالیسال پێشمهدیمهگونیی .بوومشکهشاگهرگهنی

له ئهسهنیگام دیمهر کهنگهلهنهو گرت، نهگهلهری وشێرویلل
موسته رۆمانی باسی ناوه"فادی عه" یسهرۆژهااڵتی حمالارهبیهی

ده کردمونیفمال پهده. لهنیییهیوهمویسه ک ئێستاویوێیهنێویل
نهئه موستهوکاتی وشێرویل 6002ویتهفا، بیۆزمه2992و  لێوه، ،

بووبێتووده مستهنه. ئهوشێرویل دهفا لهول گهمێ نجهناو
رێزدیربوو،چونکه"ریلنجیهیرهاهک مه"کسکرتێریکانییوهسافیلکه

...هابوروشهنوهکئهکانیوهس زهبوێرودارهمیریتگریرێبهگوییه
یداس زینهنجهمووگهوههکانییبێبێگوێییلبهدهوهنهبوو،لێله

رهاهک مه"،وههکانفتایهحه هه"ریلنجیهی بێبکانهوهشانیهاوهی و
رۆژیلمارکسیسهبووبێ،لێلهرۆژللهیکهوهریکردلهخ شیبێبه
شه رێبهدویی هییبوونی رهاهک مه"رینی ک تاییلهوه"ریلنجیهی

"!ریلنجیهیرهاهک مه"سکرێتریب ته"ناچاری"کانییبهفتایهحه
نیگایهدهبه الفاوی یادهم وهکانی ساای رۆژگاریوهه2999ریی ،
ناوچه"نفالئه" ههی کهی ئهولێر، نازینم ئێستا ژمارهه"نفالئه"و

ئهچه سهنفالهنیی کهکانی بوو، پێشمهئێمهدیم چهبهرگهی کهو
ههسهلهوهسووکانه چیای ههبهورل،ر چیاینبهریبهلهریردینی ر

لهک  ه ت پکیی بارینهژێر کانی بهییکک  هچیای تانک،ده، هێرشی م
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سه رباز کرد مالدهشهوهکانهفڕۆکهو ش،"وتهشکهئه"یگونییوێیه.
گوایارێکبهریوهاوهههلکهکپهوه ههدهکانی یادهناسهم وهرییهوهی
ویایههوهیه"ه کیت کی"جیتازیله.گرلکانییباایهرشوێییێیهسهبه
"تیدۆایخ شیاوه"کانیره یبهشه سه"ویلرهدۆایگه"، یرلووتکه،

کانیرژێمربازهوێکسهشه.زینییمالده"لیدۆایسماقو"و"گاجوینه"
ک  هسهله چیای سهوهکهر بیستوچویر لهدویی ت پبارینکردنیعات

کهعاسێیهلووتکه کێل"ی کێل " که"گاجوینه"و کانیرگهپێشمهدی،
بهیه نیشتمانی سهلبوووهرهسهکێتی کهرتییه، له"زیادمهحه"، ،

 "جیتازی ت کیه کی ده" باشهوه"یگوت لهزحمال پێشکهدهو سه
دی"ورلهه"ررووخساریچیایسهنیگاملهئێستاکه..."رزگارمالبووه

بهوهنووشتێتهده بیرهاتیهده، ش خییهوهم ئهکهی سهی ،وهرتییهو
لێوهکیخهیهنیهخه دهمگی  رزێیێلهکانم ئهختهسهکاتهله. وکانیی

.ن گمهدهش خییانه
ئاوهوینهشه ته"یکهساردهش وه"النهکانی ئاوێیه، ک،یهک
یادهگوایاره شوێییێی پێشمهوهکانی لهرگایهریی چیایقهتی، دپاای

.کردورێیی،نماییشیههه
ئه مورهتامی شیلهبهخ شهبایهو پڕ زیری کهچێژێک کردم،
لهئه کهباوهوکات گهشی سهورهڤرێکی ی چیای دی"ورلهه"ر که،

کوێیینیگایهله.مانێویرددهزرۆیانهتامهییکانژێرت پارینهلهرۆژینه
متێیاوئێستاشرههکانیشوێییبهیێیهشوێیبوونێکیش  شگێڕینهله

تیرێژێکلهگهبوونێکیتاریوکلهنیگایه یکانیێیهشوێییندیمهیییی
دیروهیاده شوێ  بهوهچیێتههی بوواێڵو وێاڵنهدهعهلهێکناو م
.بورلریده


به" پێغهراسپاردهچما حهمبارهغهرهمبهی یهقیقهکان، قینپۆشتی

؟بۆوهژیواننهپه
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به دهخوا ئهبهوهستییهچرای بهکهتییهدیهبهناو کوێرهی و
(2992بێوورکیترلهیهدوورگهڤیاسکانیییا!")کرد؟رایده


ش فێرهله ئهکههیکڕی رێگایهگوتی چێتهدهو یشارۆچکهناو
لیفالخه شوێرییه. خهیای لهیااڵنینهیێی وکال ئااڵبوول گیانم
وهستهجه کهشم بهشتییهک قو س شارۆچکهرهکی خهو لیفالی

ویادهدینیئهئاوهکردمو ێیدهچاوههوشارلهیکهوهئه.ب وهغل رده
.بوووشارهماایلهبوو،کهمالپیرهجهوهییتاریوگه
یم یروهکیادهرچیا،وهکوسهئامێزیچیایک  هلیفاللهخه

دهپه تهرت و چێشتهیڕوینی بهکهنگاوهیمانی هێیی هێیی ناوش
چوودهکالرۆویروشاخهویلێڕهناهه قامهشهوبازی بهرهکاتێکبه.

ب یکه ۆیهونیوهنیئهکرد،دیمهرێمیهوهکانهینێومااهکهخ اڵوییه
لهکهیه دویجار و جار شارۆچکهم پێشمهوهیهو تیرگایهب 
 .ئااڵکانمدهنیگایهاگرت،لههرمتسه


21

تاریوگکههاوکات نیگای بهلههئێستا پیاسهدهسوێی ناوم ی
دیمهوهینزیکمااهکهدیرستانه پێیه، کیژهفهکانیسهنیشوێ  ب  ر
دهکههاو ێیه نمایش رێچهم دیرستانهکهکا، ناو وکهکانی ئێستا ی

یادهرییه لێکیهوهای لهرییم یال یهئاا زکێ ، بهناو ئاوێیهکتردی
ناوهانکبههانکهبهکهوێشماشێیهله.لکهمالدهتهاهوههوهبیهده

پێچهقوواهدۆاه پێچاو رێگا بهکانیی شارۆچکهرهکانی دیانهو ،ی
کردک لیژیس ریلرێییه ب دیمییاریسهرۆژگلهکیش،کهچیایک  ه.

به ئهسهزیابوول دهر گهوههرڤهو هێزیسهوره، وههرسهربازیبهتری 
بوو قوو گیدۆاهوتهکهدهکهماشێیهکه. لووتکهناو و ک  هکال کیی
دهبهله بزر  دیمهرچاومال پێشمهکرد، رۆژگاری لهرگایهنی تیم

رگهیپێشمهئێمهوهمییهدیلجاربێسڵهسه،کهب وهریییرۆشییهوهیاده
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هاتووهرزهبهوشاخهئهرکانیسهربازودووربییهمیسهردهبهبه
کردچ مالده یب ئاماژهوهیهکهمهاژوینیماشێیهدهبهمالپیرهجه.

دۆاهئه گ شهو قوواهچویر کهدهو ناودهرهخهبهکرد، .بردرێهنی
کهودۆاهعاسێیئهچاوکێشونیدیمه کانیخانووهچێ،النکێکده،

کهیشزوینیشاریره نبهریوریکشوماتبهههلهکپههو، ریوبهئهر
نیگایهوهرشببوونهپهوهکانهگرده رێکردووهلهبه، لهز میییال کانی
پهسه ریبردوو شوێیکاتی لهدهلێكشر و شوێیکاتیئێستادیسهکردم ر

یانگرتسێره ئهکهیه. بوو جار شارهم ههو ساایلهنیهرچهببییم،
چیایههسهلهکیییهفرزهمهکلهیهرگهکپێشمهوهدی2999 نیرێ ،ر

له.هوبووییه ختری شه وویسه،رووبهئامێزکردووهزیلهوینیرهکه
کهیهئێویره ئهکیی ئێمهوهدویی ویهفرزهمهی بووی  بچووک کی

لهچه بوو رۆژ ئهسهنیی  ر ههدۆنیهو چیای کهنیری رسهبهێییی
گونیهکهدۆاه پشه دهکهخ شهی دهلهرگهی رووبهدی  ووییڕوینی

یوسوپاوجاشانهسڕێژێکیچڕلهنگای ،دوییدهجهعسدهسوپاسیبه
ورهبهنیێرنیییچیایههنێویلدوولوتکهبهبوول،وهخویرئێمهلهکه

 ویلهرگه"دۆای کهوهبووییهش  ده" کریبوو،، کیمیاباریل رۆژبوو دوو
ت پهلهرێکدهقه کهیه"مساوینه"و کردم، قوتار سهلهی تروپکیر
ترێکلهنیمهوچهی یتێیهوههب گوێمبههاوێژریوووهسارۆستهحه

.وهقییهپێشمییته
لهوهکهنی،رهخهلیگه رووبارێک رهب رسێبهک زیوینشاری
قیهشه کانی سهچهرییوهیادهکا، مێژوویی روودیوی ونییل یر
یهرهمهسه روودیوێکودی2992 ییییریپهیروهیادهلهمالپیرهجه.

دینسقهدیمه دهنێکی بهوهچیییهی گفتوگ یهدهو وههیشمانکانمانم
رههکانملهنیگایه.وهبووییهش  دهوهکاتهوریبردوویشوێیرهزیاتربه

یوهنگیینهدهوکردیدهساتمهدیوینیوزریرهوروبهشاخێکیدهزهوهره
گوللهده پستڕێژی شوێ  مه، ههیزهفرهێی کانیشتاسااڵنی
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رووخساریپاشایک رهرگایهپێشمه شێرهتیخ م، کفاتهژنێکیوه،
.وههاتهیاددهبه...شوره

نگینگاورهنیرههودیمودۆاهناوئهکانمهێشتالهج شییماوهنیگا
پناوتهدیبهکهشێیهناوماشملهستهجێمابوول،جهبهدیزوینیشاریره

. یپهدیتێیهیدیانهکانیشارۆچکهخ اڵوییهقامهوت زیشه
دهردهبهله کریوهیهرویزهم پێشمهکی دهیهرگهدی هاتهرگهکی ویل

ویلمپاسهوههئهمانیب کهشئامانجیهاتیهمالپیرهپێشمالوجه
هه بهو بهکههستدهمیش  ێوهی س ریل ک لیژی کردشرۆڤهری رهه.

ییلهنیدزهلوهئهوینیسهوپاسهردهبهتادیدیاربووکاکیرهسهله
مه و رییسهقهته،الدیهێیابووملییبهیکهرکهوئهرجیئهشێویز

هاتده ناسیامه. دیویی لهکهزوو کهی لێ کرد، پ رتهپاسهم 
کهسوێیییه نهکهویرییهخوێییهدیاربوویمییبییی، زۆر بووی ب یه،

ج رهدهبه بێئهوهکهییهشیرزهم سهوه، بکات،ی میکهپاسی رتهیری
وینهتالێرهوههاتوومهوهسوێیهم لهانیکهیگهتێم.ستمدهوهدییه

به.نیئاگادیرهلوه،دکت رئهئێرهیبێمهوهرلههاوکاتیشبه.وهبڵێمه
رموویوفهوه ییهرۆیشهوزووشگهزینستگهرۆکیوالیسهرهخێریبه

.رۆکرۆیشتمنابیسهب الیجهلێییگهلێکردم،مییشله
،وهییکردهنیدزهلوهنابیئهرگایژووریجهدهکههویناتێكپاسهک

تهملهکههێشتاساڵوه نهزیرمیی لهویو  بهکردبوو،  کاکیرسههیکڕی
: ینیینهوهیهستکهردهویلوبهپاسه
- ژۆرلتهایهییچییهوهئهکوره_ زوودهبڕۆنهکوره... زوو .رل،

!رۆکیک لیژیس ریلپێشویزیلێکردمیسه ریزریعهئیوهادکت
پروزلپیلیگرتمولهپهبهوینیگوناحپاسه.خ مزینیه پێکمله

دهده مبباتوهرهیویسهب  خ م دیلێوویزبێیهاویرملێکردکه.
ربڕیو،کمریشکێکیسهی،وهکهوریمێزهدهچیکاکیدکت رلهکه.نیم
کێکلههییهبه،کهنتیکهشێویزێکیعهزی،بهبهزیودیدهبههایهه
عهکانشان یرکتهئه دهفهلییهی چوونیی ئه. رۆای پیاوهدکت ر یو
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کهده لهگێڕی، توو هچ ل لهکاتی کێشهبهبوول یال خێزیلقااێک، ی
:یگوتکرد،دههاویرییه
...ژۆرلبێتهجانتاوهلکبهدێلیخهل ....ت ل ویبێئاقریکوره

...ریمیهکابریدهوهئهکوره....ناناسموهم ئهئهکوره
ههله رووبههیکڕی کرد ک میییستم روودیوێکی  و/ ووی تریژیییی
وهتهبوومهپووگر کهرهسه. بێڕێزهتا زۆر کهزینیم ناگرل گول م و

ولرئهکسهقوبڕۆم،یالیهرشهبهمهبییهریکبووب چیهاتووم،خه
وگوتمبابزینمئه.خ میینااڵمزوودینمبهبه.وه ێمهجێبێڵموبگهبه

ویوکهتهکشتوکااییهکابرییه زینستگهری خاوهکام و یپرۆژهکامل
.شهردهروهپه

دهله بیرمبهمهو کهوهدی مرۆڤلهریئێمهڤهدهلهمژولبوو، دی
دهئاس و خێزیل ههسهتی کهمیشهاڵتیی پێشێلیهسایهیال کرێه،تی

پێشێلکه کهیانیش خهسایهری اکهتی مرۆڤیله. کاتێک دویجاردی
ده دهخاوهبێتهنائاگا ههاگهک مهاڵتێکلهسهل بێئاگا ئاکاردی، مال

رسهکیزۆریلهرییهدیمکاریگههرژێمیسئاشکرییه.وهیێیێتهمرههبه
شلهریهوکاریگهکانیئه،دیاردهجێتێشتووهروونیمرۆڤیکوردبهده

ده ئهسهشێویزی رهاڵتی کوردییی قتری زه.وهتهنگیییوهمڕۆی
مرۆڤهکاریگه سووککردنی ئهکێشه.ریشخولیای دکت ر ئهلوهی وهنی

کهنه ب یهم ب چیهاتوومهزینیییهنهبوو، رهئه، لگهیلهفتارهو
 کرد، رهفتارهرهوئهاکووبهم  وی ئهوهنگیینهی پاشێانی وی

سیاسییهاڵیهک مهردهوهرهپه و گرێیسووککردللهکهیهتی و
وهبێتهک دهروونیییده مالخویزێهههاڵتییرێکدهسهکدهویشوهئه.
کهوهمبتێیێتهرههبهوردهرهپه له، دریوهوهمیییاییهخ ی .فرچک
لهوئاکارهدویترئهچونکه.یزینیم ب چیهاتووموباشدهگییائهئه
زۆرعهربڕییهده یالبووکانییی بهاڵمم ههبه. وکئهییهسادهوامیی

:گوتپێمهێمییوبهوهمهوخاوبکهیئهئاکاره
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لهنیرێیهناومهه_ وهتهسوێیهاتوومهو رۆکیپێشییاریسهبه.
شودوێیێئێرهتهدخ شیاوهاتوومهمهموحهددی ،الحهیسههزینستگ

کردیکهلهکاکشویلته وهف نیب  التتاکو ب  کمام ستام دێم
یکهوفێیهکووئه،تاوهبیرهێیایهمبهوهرمیئهنهبه.مکاربکهلێره

.اڵمبێسوودبووبه.ریبییتتیبهگرتوویه
 جانتایهئهکوره_ یلێبستێیهو ئه... جانتاوهبهچییهوهئاخر
یک لیژیس ریل،کهدهوهرهدکت ریپه...تیرۆریسهبیشکه،بهههاتی
کوردیبوویالنازینمبیێشتی)،وه وبیێشهجووییهنه همنهدهبه
.گرتییخ یمسوو بوورگوێیهسه یولهپهردهمیدهده،تفیله(ان

هاتوویستیک مییییه/تریژییییوروودیوهوئهرهبهمالپیرهجه
کارمهویلپاسه ئیستی الماتهو زریعهکهنیی دکت ری داییاوهلهی
م تێرۆریسهنیمکهوهبکاته شیرزههێییهکهیستی الماتهکابرییئ.

.وتبکاتاسوکهزینیچ لههییهنهبوو
نیلوهیدکت رئهکهژوورهمییلهنیلوهستکاریئهردهویلوبهپاسه

خسته دهوهدوور بهو جانتایهوهپشکیییهستیکرد مکهی دویجار.
رلههه.وهژوورهچوومهدکت ررلهکسهمالویهجهمدییهکهنتایهجه
دکت ر،.اکیگفتوگ ینییهکهوکابرییهستمکردئهیییههمدیمانهکهیه
وهیهکهپشهمێزهبووبیه،لهیسهکوشت رزگاردهلهتازهیوهکئهوه

،لێموهاڵمیینهجیاتیوهساڵومکرددیساللهکه.مڕودیماودینیشتبوو
ب وه م   ئهوه، هاتییهوهک دیسال بڵی پێم وهی به. رسهدکت ر

بهرییهسه پهیهشێوهوه، رهکی باڵو، و خاوخێزینهرت بهکهسمی ی
ژیانیشمهاویسیبوول،ئهههوهفاالموستهیمهورهسمێکیگهوریرهده
تێکیتازه،شوهووێیانهمریمانیئهدهبه.وهکردهدهستهرجهویبهئه
ئهنه دیئیرهگهبوو سهر سهردهکانی بتێیابووییهمی ب .یادموهدیمم
ب یهک لیژه،ئێرهئاخر،وهکردهوه،بیرملهوهمهیخ مهێوربکهوهئه
یوهوشانهیدرهنموونه،کهیحوزنیموکریانیدیوێیهوژوورهبوولهده

ئهرۆشیبی دهریی هاوکاتیشیهرهڤهو لێکگرێیینیههرهو نیی
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پاشایک رهیالههوهکردهدهستهرجهکانیکوردستانیبهپارچه ،رنا
ابویسرێههه سه. لهبهدهنیو وهر موکریانی حوزنی کئێستا

خاوهرووناکبیر پرۆژهێکی لهل رۆشیبیریی، ب وهموکریانهی
باکو لهوکوردستانی دویجار و ک چهوینیرهر یکهرییهرۆشیگهز

کهوهکردهستهرجهبه میریتگریه، دکت ر تیئێستا  کرد،سه! یرێکم
فتیهچیوێڕییئهکه بهیهو لهش، .وتبووکهینهکهبیێشهجووییهاڵم
وهوهدوورهله ب وهکئه، بڕیاریدیدگایم هاتووم و یتاوینبارێکبم
ربهچووشلهکردمووێیهیریدهیشێویوسهموچاوێکدهربکات،بهده
.ربکاتزینێهچت بڕیاریکمب دهم،نهکهییتاوینهرهوگه

 بێڕێزی_ زۆر ت  مرۆڤهیشێویزیسهکهوهئه. و ک لیژ رۆکی ت .
کاکه.یهویرینهخوێییهیت زۆرنهکردنهاهومامه یستیئهدکت ری،به

ده ت  فێر رێز چییهبێ ت  ئێشی بزینی و بیه زۆردهبه. بارێکی م
.روویکردمبهوقسانهئهوهبێئومێیینه

نازینیئاخرئهکاکه_ ناناسمم ئهت  تو تومدیه،ئهااڵکهوه.
ت قیمت قی ئاخرویمزینیتێرۆریستی... فزی نهلهماشایتهتوتهئه...

ااڵوهکوره.بڕیردهقوسهچهرکبهکووخهوشێخزینایه،ئهکردیهنه
.ت قیم...ت قیم

به ئهیهوهجواڵنهکاکدکت ر ک مییی قسانهکی دهو جاری و کرد
کانیلهستهناودهخستهموچاویدهدهوهیهکهپشهمێزهجاریشله

رچهوپارئهسهوتهکهمییشجارجارنیگامده.ب وهرگمم  دهجلوبه
نیلوهدکت رئه"شیدرشهتێکیرهخهبهمی،کهردهیبهسیییهکهنهته

.رنووسریبووسهله"ییدزه
 ئه_ م  یهگهگریمال بوویم، تیرۆریسه لهکهر جار هاتیهگهم ل
دهوهژووره خ م کوشتبوووهقانیهتهم ت م ئێستا و سه. ت  رۆکیئاخر

په ئهردهروهک لیژی ههگهی، نهر ئێستا نێویلتا شێویزی تتوینیبێه
ردهروهپهوخوێییکارینهیهچ لئهترێکبێهکهخ توئیستی االماته

دییهوهمج رهبه.یکهده ئهوهاڵمم ب  ئهوه، مامهی یناماقوولهاهو
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به و تێبگات لهدیهاتوشییلهشکهخ ی بیر کهوهبکاتهوهبتوینێه
کهگهئه وهر تری هاتهسێکی م  بارهئهک یالحیزبییهگایهو ،
.بێهنهزمهوبه،تووشیئهکک لیژه،نهیهربازگهسه

 هوو_ ئ  ئهئهکوره... نازینی خهتو ئێرهاکهو ئهکوونهی وینه،
کردیه شێه میییال شێه... دهئه. چ باسی لکهتو م ی   خوییبه...

کرد،وج رهخ ینمایشدهبهکاکیدکت رکه.لهیچتێیاگهلهوینهئه
ئهوه کهوهک بێی زینا بهسێکی و ئهه ناو ب  خههاتیی یهاکو

رههبهمرۆڤکهیربکهت سه.یلێکریبێهورهدرێکیگه،غهوهس رینه
ههه یه ئیتر کبێهناخیشێوی خ یلدهکالتێکهپێوینهموو کاتو

کانیخ یوشهمووخهییههنیدزهلوهئهب یه.ریریستیپێوهکاتهده
خهبه ئهملی شارهاکی کهدیدهو یالردهروهپههاتووهگوییهبڕی

.بکات
هاتییم رلهبهنیهوکارمهئهنیبڵێم،کهلوهدکت رئهویستمبه

...ویتهم هاتوومب الیت ،کهکهکیهیهاتهب الت،خ 
لهمام ستاتوهاتیببیهمزینیئهااڵنهوهکورهفومبکهعهکاکه_

،نکوجانتایهتهوردێیهتومدیهبهئهت نازینیکهکوره...م ک 
هه ت قیم ر ت قی...  ئه... مام ستایهکهوهئاخر جلکی توئهنگێ
رتهبهله ئهکوره... ئاخر مهکو هو پاسهبه، بهستی و یکهستهدهویل

ئهبوو، گ تی هاتییهبریدهوینههات بتبیی رت  ههئه. دیه رنگ م
مزینیکێ نه ئهوهبیریخ تببهلهنووکهیههده. بووییهتازهمه،

ربریده کهبه... بیییههئهقورئال وی خ یتوم ئێستا گ تم ت قیم، ر
وهقێییتهتهده به. ئهدهدکت ر قسانم ههوههو پێیه، وکهنیێکجار نی
کانیبوووقسهکردگرژدهکانمیدهماشایجلهتهکهنیێکجاریشهه

خه،لهکیپێشوهیهکرد،بێپرۆڤهستمدهههکتوپڕ.وهکردهدهدووباره
ک میییشان یه ده،یییکی گوێگر بییمرۆای بهنیگایه. ورهکانم

لباشتری مام ستاگهلهیکهیههزینستگوکانیناوپ لیئهگفتوگ یه
خوێییکاره ههو فڕیایهکال رۆژهئه. کهو بهلهی یب نهست کت ام
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کاللهلهاوپ لومام ستایهگه،لهوسااهک تاییهاتییخوێیینیئه
 هگه له"رماامس ده"کی ، پلیکال"با ی " دینیشتبووی  نیگای.

،یزرییگوناسکهومام ستایهژنهمگفتوگ یم وئهدهمبهرییوهیاده
فهبابهکه بوو،وهگوتهیسیاسیدهفهلسهتی رۆچوو ئێویرهله. دییهو
،ویستیهوکانیم بیزێتهچاوبڕكییهیخ یلهوهب ئهومام ستایهئه
بێتهوهله خوێی هفهبهئاخ کهوهداییا فهیووهنسیم نسی هیال
زینمده پێشترم کوردمونهپێمگوتکهوهنییهپێکهکاتێکبهلێ.

سا،پهوحهیلهزینم،مهنسیشدهه زمانیفهونهمخوێییووههزینستگ
نسیخوێییرهفهمبههزینستگوێیهاتیمب سرلهپێیویبووبهچونکه

بێه به.نسیسنازینمه بووموفهرگهسالزیاترپێشمه9گوتمم .
وشه پێشمهبیستیی بهشلهرگهی بهژی، ویستییهنیهخهاڵم ک

بیوێیێه ئاسایی روخساری ئه. گهوهب  زیاتر نیگایهی کانیمارۆی
دهبیه ریمب م ئارت ر باسی چونکهکردم، ئهگ، مخاتوونهووتارێکی
رێییهسهله و ریمب  مام ستایهئه.وهووهخوێییبدیشارر سیسیلیا"،و

خ ه لم وتارهله" وهو بهدی شاعیریش  شگێڕ .کاتریوردیالدهکدوو
به نامهدهکاتێک باسکردنی ریمب وهم ئهدوی،دهکانی ب  یوهمییش،

ئهنه ئێویهێڵم وهیهرهو ماسییه، لهک ههدهک باسیستم ابێزێه،
ئهرگێوه نامانهڕینی ب کردو ریمب م وهکهی نامیلکهتازه کیهک

ویرنووسیییکوردیسهلهکینههیچزینیاریه"سیسیلیا."چاپمکردبوو
ییریمب وئامادهدی،ب ئهوئێویره،لهبوو،ب یهههیشمێژوویکوردنه
بووبه نول شتێکی کوردی، زمانی نائاگایانه. وهمییش هه،  رک

وییی،رزهسهلهیهستینائامادییکولتوورییمالههههکوردێک،چونکه
ناشارهئه ئهزیییهو بهی وهههوم دهردهنی و ئاستیگرت مویسه

شییوهولهوهبالئاستیرۆشیبیرییسوێیییهمهرۆشیبیرییکوردیبێه
نمایشبکه خ م "مبوونی سیسیلیا. بیرهدهبه" الفاویوهخویردنهم و

ورهایجگهناودوکهشلهکهبوووبا هرگێژترده،سهوهکانیمیهقسه
 .بوولێڵتردهوهکهیێ روم سیقانگیمهیدهاههزیی
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شیخۆینیشلهچهنهچهوبهبۆوهرووتدهکهبۆئێوارهیکهوژنهئه"

لهسهله کاتدا دهر ئهیاد ئاخۆ بهرهسهوهچوو، یانخێرهاتنهتای
"؟کۆتاییتاراوگه

 (بێوورکیترلهیهسکییییاڤیادوورگه)


وروودیورهبهمیشهکانییههمییهدژویروخهکاتهیاایمرۆڤلهخه
شته فڕێهایهههکانییخ شهو ئهدهبه. دهم ،کریوه وینهچاوهنهیمهو

لهیکهوژیانهویویئهکاوتهستیێیهدهتاریوگهوهکردلێرهستمدههه
دهتاریوگهبهدیسوێی کال زینیبوو ب وهم نیگایهفهسهبه. وههکانمری
بوونییلهوهمێ،ب ئهمیادهییشدهنیدزهلوهگیشتمودکت رئهدهرینه
قسهویزهرتهپه بێه، داییا خ ی گوتریوهی خ ی دووپاتهکانی
وهکردهده وه. ههکات لهک وێڵ و د دۆنگ خولیزهورێکی ییمیی
نیگایهده باای و تاریوگهخویرد کانی بهرییوهیادهی شوێ ش، دویی

.بوودهتهاهههوهرۆمهپێیشوێیێکیسووته
نیگهام.وهبێتههدهگوتشوێیکاتیریبهردوودووبهارهتردههیکڕیههله

ی22نییروبهسهههلهههچ وه،کهههاههیهتێتهنهههودیمهوروودیویئهههرهبههه
ریئییگلیسهتالب شاریدۆڤهوهپارییسهلهپاس،به6000ر،سێیتێمبه

کهههیهئییگلیههزهوپ لیسهه،ئهههوهسههیووریئییگلیسههتانه،لهههوه یمهههگهده
نههیهزهتێرۆریسهههمهکرد،میههیبهههکانیک نترۆاههیهپاسههی رتیموسههافیره

یکههوهاڵمدوییئههی،بههکهپ لیسهییهفتهارهوێهڕییرهوپ لیسههئه.کرد
مویپێییمکهریسهوییبکههوهتیئهرفهیشهم تێرۆریسهنیم،دهتێگه

"زریعهی"زیئهاوهردهروهچیدکته ریپههدوییلێبووردنیشیلێکهردم،کهه
 .حالمهههبه.بیییردهدهبهاهههکمافییرولهخ یوه

 t terrorista To be or not to"کانیدیهاتوودی،لهوێستگهلهکرلده
be: وهێوێییتهشبرهفهوسهزموونیئهکانیئهنهدیمه.
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یویهکههاڵیهئاوههرگپێشدهییچووهنیدزهلوهدکت رئهیکهمهودهله
کههرد،دهکه یشهههفهیلهههرزدیوییهێیههانیدووچایهههنگێکههیبهههدهبههه

پ ایناوشهههههمویسههههه،لهههههریییدهویسههههتگهواێکلهههههسهههههمیههههیشبههههه
کههانیپرژیوهنهههیمیههریسهه ریلودیمه"پاشههایکهه ره"کانییااڵنینهههخه
رفهسههیخه م"تهااڵنکریوه"رییههوهدهبهێکهاتویامژوورهودیویئهئه

سهااڵچووبههمیییبههژنێکهیخهه.ممبکههریهههکفهریم شییهفهموبکه
نههاوبهه یرژیبههووهنیههوهی،کههچیایهههدووپیااهههوهکانییهشههیرزهتهسهده

.یهیدینهانیدزهلوهمیدکت رئهردهیبهکهخویرهرمێزهسهکال،لهپیااه
جیهاتیسهوپاس،رمانییل،لهیفهشێوهبهوهکردنهمقسهدهدکت ریشبه

رم،تیه ککئهاوێکیگههلێکوهستگههه.کردیدهکه یشهفهیریژنهسه
ومههیئهههدهکبههووملهههیه ێیقسهههچههاوه.چزینههیتیهه کنههاخیمییههالده

.خشههههێهببههمژوورکبهههههدینییهههههیشههههوێییێیئاوهوه،بهههه ئهههههوهژنههههه
کوهرییوخههه خافاڵنههیل،هههههشههیرزهج رێههکلههههکال،بههههخوێیههیکاره

ههییکههوژوورهمیئههردهبههل،لهربکههکیبێزیرکههماشایشان یهته
بهااڵشههجهلرهزووزووشکیهژه.وهییبوو،ک ببوونههنیدزهلوهدکت رئه

،وهکانیانههییهرهونههتییههێیهمنیگایههبههکال،ردیپ شهریوهشلکوسهه
.بوولنگئاسائاویدهبهدیوشهمارۆدهیالگهکهرگایژوورهردهبه
دزهلوهئه لهنی مێزهسهیی پشه کورسی لهههوهیهکهر و رسهستا

:رم دینیشهوگ تیرینبهیبهکهشهرهفهنهقه
کییهگرییگناجووی وج رهشتهمبیێدهبه.توچهخیییییهئه_

.روویتێکردم
ردهروهتی ریپهشێکلهوبهفهلسهل ریفهکهمێژوویهزر،به_

،رئێشهمانایسهلهدیخوێیینیم ،بێجگهودینیشتیهلهچونکه..و
.وهمبڕینیهکهاڵمهکورتیوهبهب یه.بووکیترینههیچمانایه

 بهرگهپێشمه_ دکت ر بووی؟ کێ لهی وئهوهگومانهج رێک
.یلێکردمپرسیاره
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.بووب دکت رکیمێژووینههایهیبهاڵمهووهئه.حیزبیشیوعی_
مهسهلهبێجگهب یه یلهیرکردنێکی و م  ورووژیوی ک،یه"هائه"و

نه تری گوتشتێکی بێتوودهههبه. بردهبهوهستێکی لهویم رسهووم
پهیهگرییگ شێویزی گ  ینی ئهردهروهتی هانیینی نهو ینوێیهوهو

دیانه ئهشاری دهو کهرهڤهو وهزۆرییهی، پهیال لهنابهک ئێریلر
بوونهورهگه بهبه. خوێیینیهای مێتودی گ  ینکاری و کردل کوردی
ک لیژهئه بهو وهبونیاتیانهم، و مال دهی کوردی .چووینیخێزینێکی

کانیم ،رقسهسهخاتهدهشتێکیترتگوییهیوهنیب ئهلوهدکت رئه
:گوتی

 ئهکاکه_ ئهردهروهپهمهل  شتانهو ئێمهو شناخوێیی ،
مالخیییییهوینهئه مام ستایهسئهبه... دهم  نهکم بێولوی بیده.

ربیبهریباتیله وهانابیئه.کباوکێکئیحتریمیبگریوهبهلهته.
کتووه ئه. دهوهئاخر وی کوو مام ستا وهجلی لهکئهبی ؟رتهبهتو
لهمییشدهئه تهئهزینم لهرینبهبهلهبهلهوروپا پێی مام ستا رسهر

دیده خستهنێپێی قاچێکی هاوکاتیش جا قاچهسه، ترییهکهر ،وهی
لرێبویرگهولێرلهیههجامی هم لهئه...هیچنازینیمام ستابهرهه

وروپائهلهناسمکهدهوینهئه.یرۆشیبرییبووی لێژنهلیلهیسیوه
مهئهنووکهیههده...خیییییهوروپاتنهئهتولهرئهخ هه.وههاتییه
...ویوته...ری بریده

نیلجاریش،اچوولودیچوولو،ههمههدهییبهدزهنیلوهدکت رئه
دهواجوجوواهبه دهیستیی چاوییهو و خ یپایهوهم کارییی و

کردنمایشیه قسهزۆربه. دزهی دکت ر بهکانی بوو،وهالیهییم ئاسایی
.بێهیلینهورێبویرسیوه"رۆشیبیریی"یلێژنهکردلبهنیائاماژهته

رهلوهئهکاک لهوهنگهنی، ئێستایکهرکهوئهیئهوهرهدهکمرۆڤ،
وهیههه سهتی لهک بوونی و ک لیژ رۆشیبیرییلێژنه"رۆکی ،"ی
یهزینستگگوتیم لهاڵم،کهبه.یبێهسێکیزۆردایاکوبێوهکه
لهیالحتسه سیوهگهدی  رێبویر لهل رۆشیبیرییلێژنه"لی بووم،دی"ی
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رسامبوومسه ئهچونکه. دهتا پێمبووبوومگوللێیهوهئهیکهمهو ،
سیوه رێبویر ههویبوو بهیلی بکات، کارێک لهموو لهاڵم، رسهخ  ی،

 ئامادههزینستگحیسابی  رۆشیبیریی، لهنهو کییهلێژنهبێه
رۆشیبیریی" لهمج رهله" کهگهو دکت رێک دکت رییزریعهلهل

بکاترگرتووهوه کار ، هه. ههدویی تێگهموو لهواێکب  نییمئهیشت 
ریمام ستاینووسهلێکنموونهاکگهب خهیلی،کهبوونیرێبویرسیوه

وروپاش،ئهوله"ایاسیک مه"،"کادیمیئه"،"زینستی"لمێتودیوخاوه
فهیم لهوهئه نهیخوێییووهفهلسهخ یبیستبووم، ایاسیکک مه،
له کهه"رۆشیبیرییلێژنه"و ئهی لێژنهدویجار دییهدهیهو م یبێه

بێجگهددالحهیسههزینستگژیانیرۆشیبیریی ناوخزینهلهی بێه،
واییهنیهگهبویر به...کال نهیههانه، ب  ل ژکیم تری .وهیهدۆزریکی
نیمهمزهدهییی،بهیئێستایکورداگهک مهلهدیوکاتهحال،لهمهههبه

کانیش ێوهبههایهبهگرتبوو،خوومالپێوهیکهوریستییانهرمانیئه
ده ناکات،کرکردنیبڕوییهبهستهب  ریزیمال لهئهب یه. ئاستیمڕۆ

ئهاسههه و رۆشیبیریی ههوهخالقییهنگانینی ، ێکرووناکبیررچی
ریزینییهرووناکبیربیییبهده ێکیتر گروپههه. خ یبهر درغهو

چی،که.زین رگروپێکیتردهرینبهلمافوبێگوناح،بهلێکریووخاوه
چهرئاوێتهدهبه نووسهکردنی دهنی زۆر لهگمهری هه هبیهل، رتیی،
لهکهیه گروپانهو ههگیرۆدهو ئاستهی ویبهمال و ههستهنگ مالی
خالقیکیرۆشیبرییئهخالقیوماددی ؛هیچجیاویزییهئهیهرچاوسه
.نی 
تێریرۆبچمهبووبهمنهتهرفهودهدی،ئهیهبێتوودهودینیشتیهله

کانینێویلکگفتوگ یهکال،نهقسه.وهلێکئاا زکاوینهنیهزهومهناوئه
سه و ک م  س ریلرۆکی تێکهئاریسته،لیژی دهیال لهاڵو و بوول

سهچاوه دهرئه ێکردنی بێئومێیتر بوومنجامێک مزینیدهچونکه.
تهقسه قسهکال ب یهنیا قسهل، ئاریستهکردنهزمانی نهکال .بوویال

دهئهچونکه دهو وهسهیویسه خ ی، سهاڵتی رهک ورۆکێکی ها
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م بسهبێێه ب  مییشبهوش، الیاهسهههدهلمێیێهو ب  یهاتیم
بوورگهسهوههوئه مردیل ئه. لهیوهب  دویجار ناخهب 

ههوهمهکهبێتووده تاقیبکه، تر، کهوهمهواێکی لهرهسه، ودیوێک
:گوتم،وهبیۆزمهلێکریچووینهئاریسته
 بهکاکه_ وهقسهاهههت  هگررمهکانم وێیهده. مام ستاکرل ی

بگ  درێه مرۆڤبه. چاکهخ  پانت اێکهب ییباخێکو و مانایوهت ،
مام ستایه ناگهتوینادیری نێهیهک له. کاتێک وروپادی،ئهپاشال

رقاچدیبیێه،مانایسهکقاچیلهرمام ستایهرینبهبهخوێییکارێکله
بێڕێزینییه تێگهکرلروینگهده. ههو ئهیشتییجودی خالقوبێهب 

رێزگرت  ئه. ب ییباغهم  و ههکهی ناكڕمبهتهت  فلسێک رگهئه.
رێزێکیترالیتوینێهج رهلتویناومێت دبێه،دهکخاوهمام ستایه

خه و مبتێیێهرههاکبهخوێییکار جلهئه. لهیکهو ورمیییهبهم 
کانیجلهریبکات،زۆرلهبهمام ستالهکهیهیکهنتعهوهالتهت شبه

ئاستیزلهم مام ستابوولوتویناییئاوه.نرخترلت جوینتروبه
یقسهربهگهئهباشه.نگ  همهکانیرێزههشێویزه.رگنابییمجلوبه

ئه بێه، جووییهت  بیێشه کهو ت  سهی هی ک لیژێکهی ت ؟رۆکی
فێرکردنینهردهروهپهپرسیلهربه لهیهوهو لالیهکیالویشێوێیریو

ئاخرخ م ...ئێرینێکیئیسالمریلهنابهعسوژیانیپهرژێمیبه
نه هێیال ژل ت تههاتوومهب  الی و ئێره له... نیێکههوهسوێیهم 

تازه بوومهزینیاری دهفێر پێشکهو ئهخویزم خوشی الوینهێییکارهو
.مبکه

....جلوقهبهت هه
هگرییگوپرسیارهیئهوهنی،ب ئهلوه؟کاکدکت رئهژنههێیاوه_

نهله نهبیر وهکات، دوی ب  خااێک دیبیێماڵمهیتێشه کانم اڵمبه.
ئهستمیههه نهکرد ژل م هێیانهو بێهیهکێشهی ب یهک دووبه،

.ناگوتموهداییه
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.ژنێکیشهل دێیم.هێیی کانیشدهژلل مام ستایهمهوجائهئه_
نیخهاڵولهستێکیتێکهیی،ههنیدزهلوهیکاکئهاڵمهووهدوییئهله

ودیج رهیئهکهاڵمهوهوامییلههاوکاتیشهه.خ شیوتاسالدییگرتم
.ببییم...کوتییهم باوکایهبهررینبهکبهییهزهک،بهداسافییه

له قسهدهوهدویجار ژیال ئیتر نهیهچوو گوت  ب  تری مابێه،کی
موکاتیشچیترپیرکه وینیبێزیرنهچاوهبهمالپیره،تاکووجهب یه
.رۆیشت کردمبهبێه،م ئاماژهنه

 ئهباشه_ نییهبزینهوه، بژیتێیییلێرهخانوومال لێرهبه! س
وئێرهبزینه.بهنیرۆژلێرهچهره،ل خ توهیهیمیوینمالههجێگه

بهکهک لیژه نهداهمانه یال بهگهئه. ئهر بوو، م ئهوهداه
مهئهنووکهسههبه.باشه...گرمرتدهوجاوهئه.مکهتده"ئیێتیبار"

...بووکهسهرهحهتایمووخههه...تمکردلهخهااڵوهکوره...ری بریده
هاتیه بهئاخر بریدهدهم  هاتیهرل رت ئه. بییی،مییشئهئێ توم

...دیهوجانتایهتومبهئهت قیکه...ت قیمکوره...ناناسموهئهخوییه
ئه تێرۆریستهوهگ تم جهئه. زینایهو شێخ لهدهماحاتی چ وزینی

رهوه...ربریدهبووییهمهئه...دلهاگولمهسبه...یالکردیهاکهخه
له بێ گهنیو ینێ نال م  ر ئه.... دهگهبابچی  تهتهر ماشایول

کالبکهژۆره حانهختیئیمتهوهنوکهنیههرچههه. بچی رهسوهبه.
وپێشییازوقسانهیسهبهیودکت رده....شایک لیژبکهمهل خ تته

کهحهنا ه م  وهمبکاتهتی سادهمهئه. م  کهییهشب  بوو، تێیی کی
میهبه دهوهالی شیری  خوێ  مرۆڤ جار زۆر کات، ایگهلهب یه.

سه و کهپ لهکێکلهیرییهرۆیشتم کرد، قیکورسییسیمایرهکانم
دیویرهختهته و لهکاندیماوهسڕیو قوتابییهپاشماوهی، بێزیری کالی
.چوولده

خویردنینیوه میوینییرینال دیسال  ۆیکردمدکت ر م به. اڵم
کیف نهلهیتهژمارهوهمخویحافیزییهدهبه.مابوویادنهتیملهبرسیه

به و پێییم تهوهغتکردنهجهخ ی بکهلهگوتی ل  ههف نم روی،
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لهیکهوناخ شییهدئهکردیویییه لهیادبکهرووییی  وهنووکهههمو
...".ربریدهم وت بووییهویوئهته."وبییاسمریئهکبریدهم وه

رکورسییسهکهبۆگومانکارهمژوورهوائهئه"

...(کیتریهسکانیییاڤیادوورگه")دێڵم...جێد

.ییوینیم بێئومێتردهستابوو،لهامالوهگههلمالپیرهکاکجه
شێوهییبهنیدزهلوهیدکت رئهکهنییئیستی الماته،کارمهویلپاسه

کیهیویسهقسه وینی،دهمالیدهم وکاکجهلهوهیخ یهکهگێژییه
له چییهدهنهوهبکات، بیزینێ چوو بێیهدهبه. مالکاکجهوهنگییهم

وهخسهوب دویجارماائاویییماللگڕیبهکهریبییهنگشهرهماشێیه
ئهیتهگبهنهدیییره بهدهنیلوهدکت ر تریقانهدهکرد، کێژهوهم ی

کهکههاو ییه سهم، تێییمانی دوی بوو،شتهرگوزهئاکامی م  کانی
ههتیشه بهکانی بهتاو بااڵی سهنێو رز دیرستانهدرهوزی وهکهختی

وهکردهنیگایشێلویمیییالرۆشییه ،روووهمپیاسهدهبهژنێکیشکه.
وینهبهخ شانه ناسک، سهئاویزێکی ب  رێزگرتیی یکهالسارهگهی
 .کردباسیه


22
ماشێیهله دیانهشارۆچکهوهکهجامی دهدهی کییهریاچهتگوت
روریییبێسهقامێکیبهشه.وهرژب تهدیپهشتهوپێیهناوئهوبهوشکه

ناوهبه بازی ۆکهر دوکانهقیهیشهکهنیی و خانوو و یش،کانسادهکرد
ئههه هاوواڵتیانی ژیانی شارهژیری نمایشیهدێیهو کردی ج ری.

جهشاره پیرهزییی بانهمال و رێگا ئهله دهکانی هونهرهڤهو ریدی،
کهوههێیامهیاددهکانیبهاکیشاخیشییهزیییخهشاره کبابهوه،

ههسهبهوهکانهرێچکه شاخیی زنێ ایهر بهجه. رووخساریمال
بێیهوهنائومێیییمیه دهک اڵنهیلهکهنگماشێیه، وسوو ینیوهکانیی
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لهواییهنیلجاریشهههه یدیبووم،رزگارممارۆگهیکهوبێزیرییهدی
ییریبردوویخ منقوومورهییاده"تااڵنکردل"میخهلێم له.بکات
.ببووم
شانیانهکانیسهرییهورهغوباریبیرهکانیشبهکێوه" خۆیانوهر ،

".ڕوانننولێمدهکهدهبۆرابوونئاماده

واڵتیێلهنمهتیوتهرگایهپێشمهربردنیژیانێکلهسهدوییبه

یقوربانیسایهلهیی،کهنیدزهلوهکئهسێکیوهبێگانال،ئێستا،که
 ێوهبهاگهک مهیتری جومگهگرییگیم وهونهزیریلهاوواڵتیئههه
کهده یههزینستگبات، پهخهتاوهئه. و شوێ  رێشانیونی

.کاتده"تااڵل"کانمرییهوهیاده
وهکنیگایه گێژهانم، بایهک گهنی بهکی دیارمارۆدریو،

هێستریانهاسوکههه ئهوتی دزهلوهی بیرهاتیهنی و رۆژینیوهیی کانی
 لهییست کت املههزینستگخوێیینی دهنیگایه، گیگڵیالکانم و ئااڵل

دیده بااییههه. رۆحم جاریش بااهیهنیل بوو، کانیلێکتریزیوهک
دهیزهورتهپه بااێکردی به، دهرهک و دیرستال سوێیریاچهو کانی
بااهده و دیکهکهرۆیشه بهی لووتکهرهش ئهو شاخانهی کهو لهی،

تهلهوهدووره رۆژگارهمییو ت زی و دیانهشارۆچکهلهوهپ یالی
بهده په وینی، خ یانیی دهدویی کردملکێشیال و. دیویر نسێی

بهتهخدره ههدهکال گهسه نیوهاڵوی وه ۆوهرمای هه، ریسانیک
ههستهجه بز کالایهم، شه. ئهکاتێک خهپ ای بیرۆکانهو و لهیال

په وهخویردهنگیانیهرۆحمیی دزهلوهئهیوێیه، وهنی مرۆڤێکیییم ک
ده رچاوبههاتهناک ک پهبه: مرۆڤێکی نموونوهرهدیوێک، یهردی

ئامریزیبێتهده،کهدیوێکیتریش،مرۆڤێکیسادهخێڵکیداسافو،به
کانیییهرسادهرینبهبهمرۆڤێکیسیڵهیکاتهدویجاردهاڵتێک،کهسهده

یهوێیشتێکلهت...یکهخشریوهپێبهاڵتهسهوکردنیدهیڕهپهلهخ یو
...هێیێهمیدهرههاڵتییبهسههکاتیدخێڵلهیکهشێویزهوج رهئه
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لهئه بهمڕۆ رهکوردستانیی مشهه ی بازی ی خ ری،ویجی
رینیکورد،ناونووسهبهلهکاری،توێژێکیفرهستهکاریوویبهویسیته

گااتهدهوایههه و دزێو ه کاره ویقی هکانیئهجا ییهل کوردستالو ی
کارمهبه بهملی و فهرهبه ێوهنی رمانگهکانی دهو و انییکیهزگهدی

وهبشکێییه یارییهبه. خهوایهههوهو بهدرێه، کهوهاک فریوبیرێه،
سهستهده ئهرۆکایهی تی دوو تاوینێکیهتحکومهو هیچ کوردستال ی

نییه بهئاگاییهوهلێره. کهمیهرههک پێیههێیرێه، ئاگایی"گوترێه،
نگرینیرپرسوالیهبهوهربڵێی ،ئهشتێکینولنااێی ،گهت".ساخته

حیزبانهئه فهسهکهیهو رمانگهرتاپای کانییهکانیشانهوهو
دیگیرکردووه کوردستانیال له. ساختههاوکاتیش فهرێگای رمانیو

زۆرییهوهحیزبه ئه، کهوینهی رمانگهفهی بهکالشانهوهو وه ێکال
خ ر،بێئاگا،مشهبازکهاهتهجاش،زیل،دز،ک نهنه:لبریتی لهبهده
.هتی...و

ئهروینگهله ریستییهی دهوهو که، تێفکری ، لهگهئهکرل ر
 نهکوردستانیی ههحیزب، بڕیاردهک ژیانیلهرهر باری و کار ک ی

کانیلهنیهلودینانیکارمهدروستکردلهکیشهیهکارگهاکووبه،کورد
وشێویزهکرێه،ئهچ لدهئاخر.کانیییهکانشانهوهورمانگهمووفههه

کهسووکه فهتهی رمانگهویوی کوردستانیهگرییگشانهوهو کانی
تهوهتهنیوهته که، تاوینهرخهمتهنیا و بێرێیهمی رشانیسهکال

بهکارمه و ئههربه ێوهنی دکت ر بڵێی ت  دزهلوهکانیال؟ کهنی یی،
سه"زریعه" بهردهی خوێییمی ئهعسی و کهوهبێه بێه ئاستی ش

دههه شایهمکخ ینیشانیبیهوهستیاکهوامیی بێهبکرێتهوهنیئه،
بکات؟ئایاردهروهردیلپهرگهکیسهیهوهرۆکیک لیژێکینولونهسه
ئهگهئه دزهلوهر دهنی یال خ ی، دیم کریتیسهیی پارتی اڵتییرێکی

له دیییهکوردستال ئهمهوێی ب  و نهبهزیرینیبێه قایمی کردبێه،د
دهرهمج رهبه لێرهفتار دهکا؟ ناکرل دی پرسیاریی کهیال
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ههرسڤهبه ب  ریشکاموومالکانیال ئهئاریستهول، وی حیزب و
کهیبکهرینهنووسه بانگهبهی ، وهشانهو هێز،کلهیهرچاوهکسه،

ێی ههمیرههبهکیساختهئاگاییه م رهبه. فتاروئاستیزینیییاێ،
پارتیدیم کریتیمێکلهرههک،بهیهوهنگیینهکرهنی،وهلوهدکت رئه

وهخوێیمهده ئه. داییام، وهگهم  پارتی، مهر حیزبێکی ی،ندهک
ییشارۆچکهوهوبونیاتیانهوهدینکردنهکینوێیئاوهیهاگریپرۆژههه

دیانه ؛ کوردستال پرۆژهخاوهویتهو رۆشیگهیهنی ویستێکیکی و ر
ههنیشتمانی نهبێه، ههرگیز، وهک دکت رێکی ئهر دزهلوهک یینی

سهکردهدهنه ک لیژ، تهاکووبهرۆکی ئاستی یکانهتگزینسویوی
هێییهستانیشکورد لبوودهنهبێتزرئیفلیجو بهکهاڵتهسهدهوهئه.
ئامریزهپرۆژه رهوهیهکانیو وئاسه، ئاگایی ژیال، وت، هتی،...

بونیاتیهوهشێیێتهوهایههه بهوهنێتهو یال وێرینیوهوینهپێچه، ،
کاتده بهسهده. بهاڵتی لهعسیش، کهههر عهموو کورد ب  .یانهس،
ئهبه ئاگاییهاڵم کهیهساختهو بهئاماژهی پێکرد، ئهرهمال وو

کهیهئاقاره دهئه، بهدیوایهههاڵتهسهو ج ره، وهزینستگرۆکسهو
دهیفهرهبه ێوهبه و پهزگایانهرمانگا بونیاتهبهره، بهو وێرینکریو،

ویبه ستهخێڵ و بێئاگا ، بهه... دویجاریش بییت، میکانیزمتی وههو
بهوییهره بهتی و بیی لهردهخ ی بێه ورمانڕهفهویم خ ی وییی
ئهمتێیانهرههبه نموونهکانی کهاڵتهسهدهو رتاپایسهلهی
.یهییههدیئامادهاگهک مهکانیناونااهکه

مالکهماشێیهیکهودۆاهکانیئهلێڵهنهیمهیرکردنیدمسهدهبه
دهپێچه ئهکانی ریڤهبڕی، ههلهرینهئازیردهو وایهمێشکم قواڵل

.دیمدهرنهرۆکیالبهبه
 رهئه_ ئهفتارهو دزهلوهی لهنی مهیی خ ت دهگرهدای بێ،

مهوههاتیهبه ت  ب ی میوول ههبه. ت  مهرییم  ئێره ێوهگهر ،ب 
نهلێره لهبهبێتهمرۆڤ پرۆسهشێک رۆژینهیهو ده، درلئازیر ت .
ده خوێیینی ئاستی بزینی، ولههزینستگبێه کوردستال و سوێی
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لهره مام ستا جیاویزلگهفتاری دونیای دوو قوتابی، ل بهجه... مال
یالوئاوێزیلخهیویسهله،دهوهنگێکیهێمیهدهستێکیبێزیروبههه

هاتیه به بهبوول ویقی م و پێبێیێه بڕویم بێیێتهوه، وهیاد مالجه.
له ریزهدههێشتا بهربڕییی لهردهکانی بوو، ب ویم نیگای هیکڕی

یکهریت پێانهیکهپه رهوه" بجهستا ریکێشام" له. ،وهکردهوهبیرم
میری"چاوێکیریکهدهوقهلهیوهکردنهت اهکبوهجهستارهوهکه

به"س ریل کوێرکرد، ئهویستگهی چاوهرییی هێشهییهنهکهیو
ئه شاخهسروشتی کهداڕفێیانهو لهرهی ئهئامێزگرتووهوینیوزی وو

کهنیشانانه بهدهی بییویسه کردرێکی وزهبهانیێکێه، وئاوهی ز
ودهسهرلهبهوپاشایهیئهمڕۆشپاشماوهئه.پێیروستکردیت پێانه

له ئێستا، پێش لهگ  هنیوێک روو بچووکیی ودۆاهپانێکی پال
ئهکهیهریبه رهبهوی شاری کردووهوینیری ز شارهئه. کهو لهبهی ر
نیوێکخاوهدهسه ت پێانهسهلدهو کهاڵتو چیئهبوو، نیاتهمڕۆ
پهئه بهرهیکهو ماوهی ب  کهوهتهمیریت وهده، زموونێکوکئهبوو

سههێمایه رچاوهک، هزرییی ئهی ژیالهاڵتسهدهو و ویستکوژ
.مڕۆبێهئهیویستهنه

لهنیگایه دیمهکانم شهنێویل تهکهقامهنی دیرستانیی نیشه
 هگه "سڤێیمیره"کی ست کت لم ی دۆاهیوێیهو و ریماللهشاخ

کشوهرییوهیادهبوولودهتهاهزدیههوینیریرهوروبهکانیدهرۆچووه
.گرتماییهههریبسه

یوهیخویردنهویریمههه،کهییپرێکیچ لژێرکهلهمالپیرهجه
دیناوکهیهخ اڵویرمێزهسهکانیلهکانی،بیرهرهلبریدهگهوبوولهئه
دهبه ئهمهیادی دکت ر ههلوهقاای امانیینی یکهئاوهلهج گه.
لهردهبه ههبهممال، گهر وهتاوی نیگایهرمیی، ئێمهتهکهشهک کانی
ئایییهرهبه دۆای قوواڵیی کهوههکیهو ریم شیفهیوهبیرکردنه،

ش  دهکردووه ب وه، نه. دهبڕویم هههاوییهئێرهکرد "جونییال"ویری
وتائه.ببییموشارۆچکانهویرگهوههمجارمبوو،ئهکهم ب یه!بێه



 

 97 

ستهرجهیااییبهخهملهوشوێیانهئهوهکانهوناویکچهوێیهلهرۆژه
وهکردهده کهیههیرینگسه. بێیاز، لهیهیویمردهشبهمهئهکی بوو وک
کهنییهزینه لهی لهرۆژ رۆژ دهرمانگهفهدویی کانیزگایهو

.بیییبووم"نیدهمه"و"ئازید"کوردستانی
جه و م  نێویل گفتوگ ی بهپاش خویردنهدهمال بهوهم ئهره، وو

ناوسکیله.نازێهویریجونییالپێیدههههاوییهچووی ،کهکانییه
نگیرهبهکانیشمیوینهبهرههقوواڵوعایهوههزیئاوێکیتهوهشاخێکه

وهوهکانییانهجله مێگه، لهک تێیوو ئهردهبهلێکی کانییهم و
ی،کهناخ شهوچایهک،دوییئهکبیانییهش،وهقژقژیلوئێمهتێکیه

سه نیو خاوهدویی چێشتێانهعات ئهکههێڕهل هێیای ، وێمالب ی
هێشهجێمالبه دوورکهگهله. بهوههککانییهلهوهوتیهل رمایگه،

گیانمکهههه ۆدویینیوه بوودهسیرهموو یلهوهکئهوهکهماشێیه.
گهخه ههونێکی بهمارۆدریودی پێچهرێگایهاڵتبێه، قهپێچاو دکانی

رمیناوگهشلهمه،ئێ یگهایهگههلیبهلیعهگهورهبهوهکانهشاخه
ماشێیه بێیهبهدیهكناو وهتویییهدهوهیهنگیناو سه. یهیرینگکاتێک

حهلیبهلیعهگه بییی، ههزمیهگم لهکرد بیبییمرتهپ ستکار .کانیی
تاڤگهرینبهبهدیهکچایێانهله چایهکهر و لییت نهدینیشتی  یکهی
یرئێشهرماوسهسهگهویدهخهبوولهنهوههگهیئلیبهلیعهگه
کالبهرههگرتییعهاتوچ ووێیه.لبکاتییمرزگارمانیدزهلوهئه
ردیدهیانیی،لهکهکارهکاللهوگێژیچایچییهیهوتاڤگهمئهردهبهله
ئهره بوولوهفتاریدکت ر گرینتر نی جێکیقرهپهبهشتااهپیاوێکیره.
لههاتهوهییهنگوهه و عبهالمال سهبانینیئهرههر بهنهیاهیرینگو ،

کلهییهسادهکینام ،بهیوکرمانجییهیبرههعاڵولهزمانێکیتێکه
مرۆڤه دای پهسروشهنشیییههی ههکال، بهکهنگوییهسییی خ ی ی

دهگوێیئێمه دیدی به. ب  گوتم بهکهدهبیقسهرههعکاتێک رسهی،
یوییلێکردبووکهکهژیرییهههیکهوه،پاشال،وێڕییئهوهخ یییشکایه

لێرهوهبادییانهله بێه بهکهنگوییههه کال ییهگهبهرههعی
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هه بهکهکوردینهستهبفرۆشیه، کهوهغتکردهجهوهی م چونکه،
هه رزینتکوردم، فرۆشێهپێیهرم کهوکاتهله. گیرۆدهدهبهی بوونیسه
رهوهبیرهاتیه ئهی دزهلوهفتاری گهنی و ئهیی شاخانرمای بهوههو ،
دهب نیهه خویردنێکهێڵیجم بهموو بههات، یکهوهیاایئهخهاڵم
ئه مرۆڤهدای سهلهو ههوهمهبیهردینترهرگهخ م کیل  نیو نگوییم،
لێکڕی کههه. سروشتی شهنگوییێکی خاکیب نی سروشتی فای

لێیه هاتکوردستانی ههئه. نیگایهبووهنگوییهو تێشووی
.کانمرکردووهفهسه

لێرهبه کهکهمااهلهاێ، تاریوگهلهپڕهم، یادهب نی ریی،وهی
ههئه یهنگوییهو ههب  تیشکهبهفتهک ههکادیار بهنی بوو تاو

ونیگایانهکانیئهۆسیب بااهیانیالوچێژێکیئیردینینانیبهئاوه
.لک چیدیلهنێویلدووتاریوگهلهکهخشیبه

لهبه ای، بهههکه(ختبهمه)نانیییهو ههموو زوو تاوییانیال
کانمهرییوهدهیایانیباشلهکانیبهش ریوهتازهنیگایهتاریوگهبه

نگوی ،ههتیمێشهباسیکێویهوهیانییهمخویردنینانیبهدهبهکا،ده
لهدینگوییهوههرهێیانیئهدهکانیکوردستاللهییگونینشییهکاریمه

دره دیمهختهناخی شاخ، بیار تاڤگهکانی گهکهنی عهی بهل گولی
نگوییهوههدیستانیکڕیییئه نازیکهرمێزهسهلهکهی، چێژو مانیی

جهبێگه خ ی کچهوهکردهغتیهردی ب  دهکههاو ییه، .وهگێڕییهم
کانمتاریوگهرییوهیادهکانینیگایک چهنگوی ،لهدیستانیتوالنیهه

کبووب ئیلی ن ریمدیارییهتاکهی،کهنگوییهوههئه.لقپ پتربووبه
 خههێیابوو، شهدویی بهوهوز ینی بهدهکال لهوهئاگاهاتیهسه

مالتاریوگه" به"ی حهوسر، ههرفهوتی تاریوگهنیهکانی ی مال،ی
به حیکایهدهشوێ ، تاریوگهم دۆناودۆنی بوونهتی ،وهکانی

.وهکردهرۆشییه
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هه رۆیشتیی نهکهنگوییفرۆشهدویی شتێک .ڵێیێهبمانێافوهمایه،
ئهرهبه ئاودهو کهستهو وهچووی ، لهسهکییهگهبارهک رسهربازی
گهکهدینییهئاوهیڕوینییهدهدیهکرزیییهبه بهلیعهی گلی  پالله.

گه ئاودهکهرمهدیویر حهکهستهی میییای دوو  ههدی، سااڵنهفه شه
.چوودهکهتاوهرههێکیدیغبوویبهڤرکهنگیاللهرهستابوول،کهریوه
کههه سهیشتمهگهر پێیج دیویی لێکردمالیال دییاریال ت  دویی.

بێک،کهرهه،عکهستهتاابوونیئاودهبه وینیچاوهکیزۆرلهیهماوه
لهده پرۆژهتگوت دهول برییهی و عستوور و کورد ئامادهرههتی ب
بیرههعبهوهیهکهێکێستییجزشییشهمرده،بهوهرههدکات،هاتهده

.کرددهومیییاڵنه،لهکهستهدهئاوهنرخیگرینیمیوینییریییلهگله
دهرگهئه سهسهدوێیێ سهئهدیماڵتی کوردیالیانهیرینگهو ی

وبلهرههعیبوونیئاپ رهئامادهمج رهمڕۆبهچیئهریبانیبێه،کههع
وویمیئهردهنیامانایبهبی،تهرههوزیابوونیزمانیعیانهیرینگهسه

پێشوومهسیسته نێهیهگهدهی ئهوهله. زیاتر، ش لهیانهیرینگهسهو
ییرینگهسهکییکوردستال،هیچسیمایهوتکردنهمزگهوبهئاکامیئه

.نییه
ودۆاهرمایئهروبرکیگهمتێیهخهئاگاییهوسهئاا زیئهدهبه

زناوغل رایهییههانریسهبهکمێروولهمالوهکهماشێیهی،کهقوواڵنه
ههب وهده دهستمیه، ناخم کهوهتوێتهکرد بهو تر سهسهمهێکی رهر
.وه شێمهتێک،دهحیکایهمییکردهرییوهیادهونێک،کهرگیخهمه

مڕۆئهیکهیهنگژهوتهرچووللهکب دهیزینیرێگایهدهمالکهجه
نهگیرۆده کردی  ب یهوهتهماوهی گ رینییهنه، دهویری وکانی گ  ی

ژێربهکمێروولهوهقهئاره.وهیخ یهکهتێیووهنگییهناوبێیهچ وهده
لهجهدهوهکانمهبااه و ماشێیهجمجمال پردهسهلهکههیکڕی یکهر
یرینگهسه بێێال"ی ستاریوه" بهبهرههوێشعله. درێژیییالفاویکال

ساردهکهلهج گه لهوهکانهفسیییو که وهکهرزهبهناویشاخههه،
ایههه قوواڵل فهیهتاڤگهیوێیهلهو دهویرهک بهیال و مدهکرد
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.بوولکتردهاڵوییهتێکهدی،کهدیرییهاهباریکهلهخویرپردهوهنهگێژه
دیپ شریجلرهژنه رووخسار پیاوهوشو وهرهسهگالبهعهو ککال،

لهگا ینه میزگیریو، شهگامێشێکی ئاوهناو چوقیبوولکهپ ای .دی
کاللهگه کانیناودوکالورۆخیجباریکهررێچکهسهشێکیشیاللهبه
وهبه ستابوولگێژی بهئێمه. بهپهپااهش خێری وهنێوینییانهست 
پلیکانهسهبه قهردییهبهر ناو لووسیوههکریهیسهکانی ئاو که

سه وتی رکهکردبوول، کانییهرچاوهنزیکسهله. کهی ئهسهلهدی ور
.،دینیشتی وهخویرهیڕوینییهکدهک یهکسهوهیکهختهتهردهبه

زیییهدهبه کردهچاوهکهوهوێکهخهم ئیل ن رهوهکانم هاو ێم، ی
لهده روومهسهستی بوور دینا تم بهکازیوهکانییهنارنجیتیشکه.

په ژووره ژینهدهوهکهرهنجهیپهردهنێویل وهمانهکهناو ئهدهبه. وم
کهرهسهژینه لهوهی، بزمار چهچاوهک ئاریستهکانمیی یقیبوو،

.مییوێڵببوولکهریسانهههونهخهکانیشلهشوێیکاته


22
رینینیگه.وهدییهدهئێویرهئاو یلهوهرووخساریخ اڵییهکاتبه

زیمالحهجه.دیمدهکالدیدیالنهمووگیانیدیگیرکردبووموشوێیههه
وماایئهلهوهویشپێکهوشهوهبمێیییهرهوروبهودهلهکردئێویرههد

یلیومهوهچێتهناوخ یییدهباریبێزیریییبهمرۆڤله.ی رببهسهبه
.ولێرههوه ێمهبووبگهنیاییدهرخاتریتهبهلهب یه.کاتنیاییدهته

ورهبهیککانیبیاریچیایک  هوپێچهپێچاگرینیرێگابهکهماشێیه
دهخه بڕیلیفال لههه. سهتاو شانی رچیاسه"ر " بهوهه"رسهبانه"و

تیشکهبێیه بهنارنجییهنگی خهسهکانی ودهوههلیفانر پڕژینی
لهنیگایه سێبهکانم .کردک چییهدیرچیایبیاریسهکهرهسمهئهرهناو

لیفالیخهکانیشارۆچکهرتوخویروخێچهپهقامهوشهنامێکبهکه
بهوهخوالییه پاشال سهرهو شهو ههر رۆیشتی قامی ولێر لیفالخه.

ئهروههه رۆژهک کهو لێکرد،62ی، ماائاویییم ئێستا پێش سال
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تیکهشهلمهتهچێهکهدهیهستهوجهلیفاللهنیخهدیمه.ییوینیده
ردبێهک بهگه. ههرمای لهجێماوی ههتاو ئێویرهناو دیویی

کلهکئاسیێیمییشوهکهرئێشهکردسهستمدهوههوهدییهنگییهپه
وهتوێتهکانمدهچاوه ههکریوهکسییههت. ب هیکورۆژهکئهروهستا،

سویریپیکابهتی،بهرگایهپێشمهدیموبوونهرژێمیسهرزگاربوولله
کهسیییه ب دویجارخه"تیوهدۆایخ شانه"ورهبه جێبێڵم،لیفالبه،

لهمشهزینیئهمالجهیوهدوییئه بهوهاینامێیمهگهو وهداگیرییه،
.کترکردیهماائاویییمالله

کههنگیگ رینییدهدینیشتبوو،بهوهپێشهلهیکهنجهگهوکو هئه
مییشبهوهشایهگهده لهو دوو یانهئهبگاتهکهیماشێیهوهر یکهو
رهبه تیدۆایخ شیاوه"و دهده" وهکانمهژینینیگایهمویسهبه ویت،

دهمهحه"کانیق پکهبهتاوێرتاوێر،شاخاوشاخ،دۆاڵودۆلولووتکه
کانیپشهگونیی،شاخه"کک  ه"یبیار"ریرنیههبه"،پانتایی"ئاغا

"بیاول" ، " کێلکێل"، " و میبکهته... ،دیهک یییماشێیهلتێیهگهله.
رۆژهئه بهههلهیکهو پێشمهرهولێر گهتیههرگایهو و یوه ینهاڵتم
ههئه ب  وهمڕۆ رهولێر، پێچهک وینهوتی رووبار؛ دوو نیگایویتهی

تاریوگهییروهیاده یهالویهرییوهیادهیپایزییو .بڕیکتریالدهتی،
رسهوربهکههکالوهرگێڕی،یادهرووموه"دۆایبالیسال"ورهکاتێکبه
وهچ  ینهدهوهکانمهبرژینگه رێکلهکسێبهیشوه"دۆایبالیسال"و

ناوئاس یبهێویرهئ.دیکانمیقووتیهریینیگایهوهکانییادهشوێییێیه
ده سێبهخ اگرتوودی و دۆاهییااڵنی ری چیای سییلک"کانی کتریهله"

ئااڵلده لهنیگایه. ئهکانم ب شاییهناو کهو شوێییێیلهی، نێویل
الویهوهیاده یادهریی و ئهوهتی ئێویرهریی کهیهم لهی ئێستا

ئاویدهبییاییه ژینگرتوودی سهکی خهبێه، لێیهوای لهم بوونیش دی،
،کانیشوێیکاتیئێستاوریبردوودیریم شکردنیشیریزهتیفههیحاایمه
.شاخاایهههوهمێکهدهمگفتوگ یعهدهبه
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ماشێیهئه بهرهاێیسهردههه،وههیکهی ریوتهرهبهم دوییوژێر
ش  ده تااڵنکریودی وهبێتهکاتێکی ئهاردههه. ماشێیهێی کهیهو ب ،

ولێریشکانیههمیهاگرتووهوئهمیییههدهمهمحهدویجارم ورۆسته
.وتوولدویمانییکهبه
تاریوگهوهئه نیگای سێبهلهتا ئێویرهمییو بهیهری مارینگاز کی

وهه"تااڵنکریو"وهبیرهاتیه ئهکانم، ههک کهتاوهو یادهبهی
.یڤێپهرخ یدهبه،لهیلێڵکرددووهئاس کهوهیهکانیوهپرژی

"رمتربکا؟مگهکهتایهخۆشهنهورۆژهچێئهوێده"


رپرسێکیبوێریوبهزینستگهکخوێییکارێکیموحسی سیاسی،وه
رهاهک مه" ریلنجیهی نه" بهرووناکبیراکووبهبوو، بوو نگیدهێک

لهبێیه بهوهقیکردنهتانگی ژیال رۆشیبیرییی های
وهکردهدهستهرجهبه وهیهویتهبه. سیاسی، موحسی  تر، ککی

ردیگرتییژیالسهسهبهودهونیئهخه:ژیاێکیش  شگێڕدهرووناکبیر
اویسیییههکوردبهلیاکگهلوخهگهرووناکبیررۆژگارێکییکهله.بوو
سهره لهسمی دهیییانخهیهدیم کهپێشبڕکێیال کرد، موحسی "چی

سیاسی لهلهبهمیشههه" پڕ ک مهباڵوکریوهشی رێکێریوی واهی
اڵمئێستابه.وهسوو ییهولێردهکانیههترساوهقامهشهلهوهمانچهده

له شوێییێیهموحسی  یادهناو وهیروهکانی مییی، لهیهچهی میییاهک
".تااڵنیکردووه"،ریبردووهباتهوخهکانیئهسیڵه

ئهرۆسته هاو ێیهم کهجوینهو رۆشیبیرییلهبوو جیتانی
قلیاتینه"لهیکهنگاوهوچێشتهتائههه.دتربوولهم بهیییلهیکورد
ولێرهه گرتبه" چیامال پێکهررێگای لهرۆژهوه، وقوتابێانهکانمال
.بردردهسهبه"باکوور"و"چک مه"و"گازیی یلیالی"رینیشماللهئێوی
ریجمکبووی دووسێبهکورتیئێمهبه ژیانییبهمئێستالهرۆسته.
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خ یه کاری و رقااهسهوهژیانیخێزینییری ئهبه. لهاڵم جیتانهو یو
.یهمیشهئامادهریبردوومانییهه

هه- تکهویهت  ئهده! سیمای نگی رهبێزیرکهوینهپاسهو
.کانمیقووتکردینیگایهوهالوینینه

بگرهچییهپ رتهپاسهوهئه- ها چییه، نازینم وینیپاسه.
شهکهبازگه شاری پێیهبه،هقاڵوی ب کهپ رتهپاسه،دینێکگول ی

.وهگێڕیمه
- ارێزیپاکمب دهواڵتوخهوج رهبه یهتحکومهوریملهئافه.
بازگهپاسهکه دهوینی وهرویزهی شارێکی شهی نهک زینیدهقاڵوه،

نهپاسه و بیاسی دهپ رتێک وهپرسێتهلێشم هێشتاکهماشێیه.
ئهجێیهیبهکهوینهپاسه قسانههێشتبوو، لهو دهم رچوولزیردی اڵمبه.
ئهوهکهوینهپاسه لههوک گوێشی نهی خهم  کردنبووقسهریکیبێه

یییییشهلهوهکیسادهیهنیهخهبهکهنجهگهکو ه.کهلشوفێرهگهله
:دویگ رینیوت دهیوخ ی
لهئه- مهچایێانه"ز چک ی دبێژمچویرشه" ستریل مال ئه. زلێ
ستم،ههالوهوکو ههیڤیییئخ پهللهگهله.ئامێیمیرڤهاکیدهخه

ئه لهکرد هاوبهگهویش مییی ههشییهل کهیهکی .ییهنیه یگهپه،
ئهههاوکاتیشوێی دهی کهبههاتهوم لهرچاو، مهچ ل چک گازیی ی

ده اێگ رینی دهله. لهمهو لهدی ئهنێویل دوینی کو هخ  وو
ئهوهیادهاتیهبه رۆژینهی کهو لهبهی لهرگایهپێشمهبوونهر تی،
دیاهژیکهکییهپیااهلهوهرینییهنیگهدیب دویجاربه2992تایرهسه

چایه خویردهدوی کهوهم رهبهله، بهکهشیچایهنگیرهر سپژدێیه،
بوویکهزێڕییییه دیار لهدهبه. گوێگرت  کو هم تێکهو اڵوبوونیو

ئههدیم و چیا وێیانهنی کهو لهنیگایهی یادهفهسهکانم ییییروهری
.کردمشیانیهکالدیبهکردل،شوێییێیهریوییه


21
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پێیهوههناانااهبهکهماشێیه سویرشێره"شتی بڕده" وی کرد
نهدیمه گونیی ک  ل"کانی ل فه" مهو لهکانی مییوسیف،

بوهکهخ ابارینه تهژینگرتووهچاوهه،  کریلدهییهکانم کاتێک.
یشتهگهکهماشێیه شه"حوجریل"گونیی  زهبه،  ێکیپهردهنگی

رهسه زستانی که2991تای مهوه، پێشمهیهزهفرهک ،رگهکی
ییروهیاده،لهوههوگونیناوئهکانیرژێمهاتییهربازهرچاویسهبهله

ب دهخافاڵومیی نیگایهوهکردهێییر بهو رهکانی گونیی "نارههه"و
کاتهئه.)کردملکێشیهپه کهو کوردستالیهتازهبوو نیشتمانیی کێتی
مهگهله پێکتاتبوو، رژێم گهیهفرزهل ئهورهکی بهی وهدویمانهوینیش

بوول ههله(. ئێویره مهاکو ماوهو نانێویکهزهفرهدی دویی لهمال ردل
 حوجریل"گونیی رهبه" گونیی نارههه"و وت ێکهبه" ێکیوشهنیوهله.

تهبه ئهباریل میوینی گونیه بوودی کهو مدهبهتازهبووی ،
یهسیێیهونیخهزیییه ب رژیدهوهه"نارییهه"کی گل په. ریسه"کانی

یالنارهرگونییههسهبهوه یوکێداهبهوهفییهرچیایسهسهبه"شره
لهوهتهگبهمب نیهاتییروودیوێکینهدهکالبهگهسه وینی،کهده
وهرگهمیوینییریپێشمهبه"نارههه"اکیگونییخه.وت کهده ی نهوه

چونکهرینه لههاتبوول، بووهێشتا رژێم ک نترۆلی ژێر وبهب یه.
گهنییرییهمیویوهشهنیوه کردی کی رمیال به. رێکهم  بهوت بووم

 مهمیوینی ماای وهنارهههالی مێاب ، جه، ئهستهک کوژریوی وی
ناوهالیهمه لهکه، نووستووهی یادم دره. شهتا لهنگانی ئهگهو ول
مهالیهمه و بهحشهزۆرزیل گفتوگ وتییهکه،تامهر هه. نارهگونیی
رنجکێشبوونار،سهکئاویههبوو،وهکیههالیهمه رههالیهومهئه.
ماناته له دهنیا خویناسیییی و ئایی  گهکانی نهم رم لهاکووبهبوو،

لهشه.ویرێکیخورتبووجیتانیزینسهوتی ریسیاسیشییخوێییه و
.وتی دیخهکهوتهمزگه

هاو ێیه و پاسهککوهکاتێکم  بهوینیئهدوی یریسهیانییهو
شهئه دهقامهو کهمال شهکرد، ههنێویل ومه-ولێرقامی سیف
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شارۆچکه نی نازه"ی پێکه" دهگرێیهوهی بیکهدی، یسیستڕێژێکی
.کانیمیریچڵهکهیم وهاو ێیهستهجه

سهله و جاش هێرشی دهربازههیكڕی کهکال لهههستییێکرد، ر
مارۆدیبوویالگهکهدویمانییهاتبوولوگونیهبهودیکاتیشه مدهبه.

لهیکهورێگایهرزیییئهبهکانیشلهبابه،دهوههێرشیهێزیرژێمه
نازهشارۆچکه ده هاتدهوهنییهی وت رکه، لهبه. گولبهاڵم ترسی هلر

پێشمهئارپێچییه رگهکانی ماوهکهشێیهوهئارپێچی تا زۆریه، کی
لهنه بهودیویئهیانتوینی دهسهرزیییهو ربتێی ر ریشلهک پته21.
ربازگهسه بهوهوهه"شکێ ره"ی تارمایی ئێمهرهک هات دهو لیعه.

پێاوێکیجویمێروبوێربووبوو،کهمالکهزهفرهیمهرمانیهحاجی،فه
خه بو لهاکیبتوێ  مێاب  وو، 2992هاوییی  ێکییشهله91یال

یهگهله لهل نیشتمانیییی سهسهکێتی چیای شهر بوو،فیییی بههیی
بهوههمایکرۆف ن خ  سهوهستهدهدیویی دهربازهدینی بهکانی و کرد

...یروخاوههاو ێیالبیانکوژل،هیچنی رژێموره:یگوتدهوهماسهحه
هاویرهدهبه کهرمانییهفهوهم خ مالرهنگهسهلهئێمهدی کانمال

ی قایمبکه گونیهخه. مااهک مهبهکهاکی کانیاللێکریوهشه هههل
.هێشهجێیهبه


ت پێکالیهله خانووهکیئههیکڕی هاو لئهسهیبهو و م  بور
رووخانی دونیادی ئه. رووخانی دویی ئیتر لهخانووهو شاخهگه، وینهل

که بهلهیدێگهگونیێکینزیکشارۆچکهکلهیهفتهدوییحهسوور،
ک پتهکهکالشییک فه ی پێکانی، ئهرهبهرێکی ناو گ  ستانهو کهو ی

قاموئاقاریهیرینیدهوشهرهبه مالکرده"اکێکپیاوچ"گ  ی وینی،
.ریخ مالنگهسه

ههمااهرهبهرهبه گونیی دهنارهکانی لهکاول ئاگریش و بوول
بهک اڵنه نێلهدهکال مااهوهنێلهم و دهک اڵل وهنییهتهکانی لگهله.

دوییدوینزههاتییبوواێڵیئێویره یاللدهگه کردللهعاتشهسه،
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دهک پته دهر، و ت پ و تانک ههیال سهیال جاش،زیر و بهرباز
بوشوهییک،ئهیهرگهجیتێشتییپێشمهبرییییروبهاگرتییدوینزههه
هێزیرژێم،کهکیرووخاویئاگرگرتوودی،د مالدیبهژێرخانوویهله
.مارۆدیبوویالگهنارهوریگونییههزیدهکد کهوه

یالنارهکانیرژێمبێوچالگونییههیانیهێزهشتابهدوییئێمه
دهگولله بهباریل ئهخهکرد، کهوهیاای پێشمهئێمهی وێییلهرگهی

وهتهماوییه بهبه. زوو گونیهبلیۆزهیانیش زهلهکهر ویییژێر
سهوهشارنهده لهکهاکهرتاپایخهو ینزیک"شکی ره"یربازگهسهی
،گوییهزینیموهاکهمیخهدهله.لکهنیدهبهییزیمییود کهولێرلههه

له کهمهدیوییال کردبوو، گونیی وهالی موخریبخائی "ک و باسی"
بێه،لخ یریستگ دهگهله،چونکهومام ستایهچیئهبکات،کهئێمه

ده پێیال بهگهئهاێه، ئیسالمر ئهبکهقسهوههدییی ئهگهم، وینهر
چاک" پیاو "  تیکهالئمه"و بهبوونایهنه" چ ل ژماره، بهمهکهو و

،تانکوت پیارهیالتهلدهگهعاتلهسه26یانتوینیکالشییک فده
کال"سحابهئه"سبهچونکه.ل بکهشهربازییهسهمووهێزهوههوئه

. یالکردووهشهرگانهوپێشمهکئهوه
بهنیگایه ژینهدهکانم دیمهوهم پچڕ، ئهنهپچڕ شهکانی ب  هو ی
.وهکردهنمایشدهنارهگونییهه

حهوکاتهئه کهبهمهکلهیهفتهی حهگهکلهیهئێویرهر باس،عهمهل
کاکهکه موتهریم شێرهلیبعه، عهبیوال، کاکسه، گ ریل، وبیواڵ الح

سه ب  ئازید، ههدکت ر گونیی لهنارهردینی چ مهسهچووی ، یکهر
ئهنارههه پیاوه، کهو خیزینهگهلهی بهکهل بهی رگرتییدیار
:پێشوهاویریکردکێشا،لێمالهاتهیدهرهیجگهکهروبوومیباخچهبه

قورئانهبه"- مهو یال دهی کهیتی یالوێتهکهدهسهیال گ  ل،
بێیه ئێرهنابی لێرئه. دێ  وهخ نهدههنگ  ئێرهئه. مووههها

یهشووشه پیاوهئه. رۆژل لهول ژنهسهکم یگاکگرتدهر دێ ئه. نگ 
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پێشێ یمبێیهقورعاللێناگهبه.لکهگانالدهلێره بهوپیاوهئه.
..".خو ییدهئێمهچووولههاتودهدهوهییهتوو ه

به ئهدهم  یادی شهم حهرهبهوه هو و چووم الی کردزمیهو
،نارهیگونییههجوینهاکهوخهساڵوکردلله.مبکهوپیاوهساڵوێکله

.رییخ موهیادهساڵوکردنبووله
:ستاموگوتممیوهردهبهله
توو هخاره- وی ئهب  یهی، پێشمهکێکلهم  کهرگانهو لهبووم

مهێیاوهرینهوبریدهم ئه. مانکردشهیئێوهکهگونیهله2991ساای
.متاساڵوتاللێبکههه

ئه باسی شهکاتێ ئه هو کرد، پیاوهم بێیهو بهتاوێک بوو، نگ
:ماشایکردموگوتیوردیته

لهئه"- شهتو هه هو هاتیهئهنووکهبووی ل م  ئێرهوها کوره.
پیاووهئه رتکردیهبهلهینهجلی گونیهئه. ئهو کاولکرد، لحانیشتال
ئههه جاشانهموو یکهو لههاتبوولشه ئهگه  بکهر گونیینگ  و ل
زینمده...خ لدههتحکومهوکجاریللهوهنووکهیالکاولکرد،ههمه
ئههه جاشانهر کهو بهنووکهههی خهستهدهحوکمیال لهریابه، ل
کوره.نارهگونییههوههاهاتیهوت ل م ئهئهنووکههه.نگ دیبووئه
بهئه ههتو ل  چی شیوعی حیزبی کا ناچی، ،کردیهنارهپیاویل

ههشیوعییه و تێکییی  لێ گونییال وهنووکهکال ماوهش خ ی ،کی
..".کردی هیچیالل نه


وب وهرووخساریکاایهیلهکهییهتوو ه،وهوقسانهمئهدهکابریبه

ئهله وهوهبڕی یاده،  م ، ئهکهه"تااڵنکریو"رییهوهک شهی ی هو
دیخیئهوهالوینیهده جاشانهو کهیو دیملرژێمیسهگهوکاتلهئه،

ست ،لهدهکجاریلحوکمبهکالوێرینکرد،ئێستاشوهیهبوولوگونیه
.کردردهدهدل
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ههحهمهااڵئهوه"- باسیشهههنووکهتا دهر .ی که یشوعیال
بووورهکیزۆرگه هشه چیالبوول، هوشهیلهوینیدیکهرلئهئه.

."...ب خانیجیتێشهلهتالبهکهرگهلێتات؟پێشمه
کیگونیینهئاکارێکیپابووم،به هوشهکاتێکزینیم لهکهژنه

وقسانهبهبانی،میترهیپڕلهنگێکیخ مانهدهکردموبهیریدهسه
پیاوههاته و م  نێویل گفتوگ ی یکهناو ئه. پیاوهکاتێک باسیو

ده عێریقی شیوعی کهحیزبی ئهکرد، ههکانهمهبێ یالنارهگونیی
نهریم شکردووهفه ب  هیچیال نهکردووهو کههیی، حیزبهئهزینی ،و
ههنه ئهک دیستانی گونیهر لهو نهوهیادهی ماوهریی لهاکووبه،

.وهتلێتهییدهستهویبه
ئاخاوتیهدهبه ئهمییهخهم خێزینهکانی گونییژیرهههو ی

یادهنارههه وهی شهوه"تااڵنکریو"ریی پڕژیوه، شوێییێیه ئهوقی وکانی
دهگهتااههرۆژگار دیممارۆیال له: بوومه2992ساای یرگهپێشمهدی

رهیه و کوردستال نیشتمانی بارهوینهکێتی ی نگناوزه"گای کریم،"
تخه"کێتینیشتمانییکوردستالبڕیاریدیبهرپرسێکییهوێشبهله

.مکاربکه"شکریئیسالمیکوردستالله"کانیرگهرێزیپێشمهله"مایل
دیورۆژگارهله.حیزبیشیوعیعێریقمهشناچاریکردمرووبکهمهئه

ئه عێریق، شیوعی لهنیهوهحیزبی هێیانهخهی پارتیوهمی ی
ئه کوردستال، ناو ب  بوو کوردستال خ یخهلهنیهوهدیم کریتی می

بوونه لهیه. ه کارینهکێک کهو حیزبهئهش ههتهوهلهو یهی
نهدهوهستییهدهبه  مێژوویبه.اڵتهسهیدهبوونیئیریدهنااێیێه، اڵم
حیزبهئه کردنهلهو فهخ  و پارتی دهپاشک ی اڵت،سهریم شکردنی

کاریم نییه ئهوهه2992 یییدوییریپهحیزبیشیوعیله. مڕۆتا
ههبه یادهاوێستهالویزی و خ ی ب  گ   کانیرگهپێشمهیریوهکانی
نێهکهایههه ئهئه. حیزبهمڕۆ ههنهو ههک خ یر مێژووی موو
ریم شکردووهفه چهلهاکووبه، پاریستیی بارهترسی ب گایهنی ک
ئامادهقاویتهتهرپرسهبه کانی، ههسهسازشلهیه شهر کانیهییهموو
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بکات ب یههه. ئهریگهر حیزبیانینی ریگههو یانینیئیفلیجتری 
کوردستانه سهماوه. نیو ئهدهی لهگه، شیوعی حیزبی روویرچی
کیدیاریهیپێگهکهیانینهاڵمریگه،بهبووهخیهیرهمایهوهسیاسییه

رۆشیبیره ب  کوناسریوهبوو ردستالکانی ریگهکه. ئێستا یانینیچی
له شیوعی ستهرجهبهکانیویرهخوێییهنهیرهکادگینبهدهحیزبی

وهبێتهده ناوهرگایهکاتیپێشمهله. ئاستیبهتییی، بردنی ێوه ۆکو
هتحکومهویئهئێستایژێرسایه،زۆرله"رێگایکوردستال"یرۆژنامه

کهنییهدهمه بهی، رێگای ناسهههکریویستهویبهبهدیوهحیزبهو
تربووبییت،باش کانیرۆشیبیرهکادیرهوهاکهالیخهرپێشتربهگهئه.

به شیوعی دهقسهحیزبی کهوهناسرینهزیل کادیره، ئێستایچی کانی
له.نووس ناورۆژنامهسهوپێسییتری بهدهوحیزبهیانینیئهریگه
ویوی،تهبووهوحیزبهتووشیئهیکهرۆشیبیرییهوکڵ اییهیئهسایه

ئه شهدیستانی که ینهو ئهرگهپێشمهی حیزبهکانی ت ماریالو
فه ریم شکریولکردبوو، لهشخهوهله. دی،2992ک تاییساایمی تر،

یههاتبوومهتازهکه ب  حیزبیشیوعیعێریق، بهکهناو جار، ه یم
وه کریتیکوردستانهکیهیالکیپارتیدیمیهزهفرهیمهوهخویرههاتیه

" یبریکوژیشه"شییریناچارکریمبه"رتێوه"وگونیی"پشهئاشال"ب 
مبکه کهوکاتهئه. بهیهبوو رێگایال کوردستال، نیشتمانیی کێتی

نه بێیهدهپارتی ئهوهدی ناوچهناو کهرزگارکریوینهو سهدهبهی
بوولوهرگهپێشمه رۆژێوهله. لهرگایهپێشمهییهوێول چاوبهتیم ر

وتکه پێشمهئه. ب  لهرگهوکات نههرێگسێ بووزیاتر بهته: سلیم
اڵمبه.رکردلب رۆژئاویفهیانیشسهشاخلهوه،یالمانهوهرژێمبوونه

ئه خهریمهیکهوهب  و کهونهتیخ م بیارێزم، میشهشههوهئهکانم
 زۆر هییگگرب م  مانهردهبهلهێجگهب، وشاخهلهوهویمی کال

کیترمیهه،رێگوهتییهرگایهریپێشمهدهقهکانمبهرهدهیقهوهستیهبه
.بوونه
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دهرگهپێشمهمدهوهئه پارتیش نادهکانی حیزبیم رێگای به م
کوردستالوههاتیهدهوهشیوعییه ئاگامنیهوهئه. م  ههی رلێبوو،

ب وهئێرینهکانیپارتیدیم کریرتیکوردستاللهرگهپێشمهیکهجاره
ده سووکهوههاتیهکوردستال دویی لهشه، پێشمهگه ێک کانیرگهل

بهیه کوردستال، نیشتمانی شهنیوهکێتی حیزبیکه هچڵی ب  یال
به تێتهجێیهشیوعی ئێریل ب   و وهچوونهایههێشه ئهبه. ینیهوهای

یکهیمانهناوهاوپهبهم بزینم،پارتیدیم کوریتیکوردستال،حیزبه
اکیکوردستال،لهخه2992یکه ییهتاریپهحیزبیشیوعیعێریق،هه

ههرهڤهده کهکانی و سلێمانی هێییهولێر، پێشمهرکوکیی، کانیرگهی
کاریگه شیوعی نهحیزبی کهری لهبوو،  ئێستاش حیسابیسهچی ر

یالت مارکرد،ورهدیستانیگهیکهش  شگێڕینهرگهوپێشمهدیلئهسه
کردۆته ههخاوهخ ی مێژووی شهنی کال هموو حیزبیمج رهبه.
نه ههشیوعی، لهک درۆ دهگهر خ ی مێژووی ل لهاکووبهکا،

شێویز لهناشیریییتری  درۆ ئهگهدی، ل کهدهشهرگانپێشمهو کات
حیزبهلئهگهشێکیزۆریژیانییاللهبه بردسهبهو ر وئهرب یههه.

نهئهحیزبه ههمڕۆ وهک بێمانایهر بوونی حیزبێک ک اکووبه،
دهوهمانه مایهبێتهشی یاده"تااڵنکردل"ی ئهیروهی ههی مووو

.قوربانیژیانیالکردهرییی،نگارهق ناغیبهیکهلهرگهپێشمه
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لهئه حیزبیشیوعی، ررینبهبێهبهکیههیهیقسهوهبریئهمڕۆ
کا،ویدهیڕهرچاویییپهبهیلهکهیمانههاوپهحیزبهیکهایهنیهوگهئه
دیکاره،رمیانهکیشهیهخیهوێڕییجاروبارره،وهوینهپێچهچیبهکه

دهیڕهیمانیپه هاوپهباشتری کاو رگهناویپێشمهحیزبیشیوعیبه.
کانی،سوکاریکادیرهایککهقاویتکردنیک مهته،بهوهیهکانیدێرییه
ومڕۆئهئه.کاتدهییههمووشهوههوخێزینیئهرگهلپێشمهگهدرۆله
بێڕێزیبهکههنهحیزبه کهدهرگهاێکپێشمهک مهر لهژیانیکا،
سهبهییتیرگایهپێشمه برد، ویبهلهاکووبهر ئامادهستهپێیاو یهیییی

بسڕێته وهخ ی ئه. ویستم ئام ژگاریانهکاتێک رینیبه ێوهبهبهو
ریبگهکهرزۆکهلهیانینهریگه لهیهیال بێیهرینبهبهنم، خ میی نگیالر
بههه لهابژیرد، ئهاهت اڵم بێئهوهی بهوهدی، پرس باسعهمهحهی
کهبکه کوردستال"لهل، رێگای چاوپێکهکارده" مییالیکهوتیهکات،

وهکردهباڵونه ئهوهئه. ئهئاکامی کهیهپیوهدیتهخالقهو مڕۆئه،
وهریگه ناتوینێه، شیوعی حیزبی ههیانینی سهک حیزبێک ردینیر

ههوهگونیێکی بکاتنارهک بهوهله. زیاتر رهبه ێوهش
ریگهاڵتهسهبێیه ئهکانی حیزبهیانینی وهو به، ههرینبهکچ ل موور
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بهستان وهستهروودیوێکده شێوههه، نووسییانهئهش،مال کهو لهی
پێشمه بهرگایهژیانی وهرههتییی یادهمتاتوول، کهیهیروهک لهیال،

.وهکااب تهیانییکهرشیڤهئه

تاکووروینی بتریزلهیچیترمنییهلهسال،که60تام دوییوهئه
ئهبرییه و خ م خێزینهکانی ههو گونیی بالوێیمهی ب یه.وهناره

ئهبێزیرییه خێزینهکانی شیوعرهلهو حیزبی مردۆخی وییفتاری
ههبااڵده ئستی جاشانههمال کهو لهبهی، بوول وێرینکردنیشییر
نام تیالکهگونیه مییال رۆحی ده، کردر ئه. کهوهب  ووریێبمێکسی

ببهبه خ م و تهویل لێبکهخشم، دیوییال توینیم کهنیا کمیهوێیهم،
بگرلگهله ل میییاهکهپیاوه. دوو وهکهریشهههو هاوخهی، مێکک

بهکهوێیه گرت، شهمال رێگهاڵم لهرم کهکهژنهی ولهگرت،
.وهییهکانمالک بکهدییادهگرنتهوێیه



6002،هاوییینارهلخێزینێکیگونییههگهنیرێ لههه
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تاویههی،کهباریکهوتیرێژهدوییئهکانمبهنیگایهیکهوکاتهله
بهئه لهیانییهو فهرقاایسهی متهییی کردبوو، کیژهریم شکی قببوو،

بهکههاو ێیه لهدهشم گوێگرت  ههم کڕییی ودیستانی نگوی 
وهبه کورد الی دهکارهێیانی ههک دهرمانی بهموو ستێکدهردیل،
.گرتدیدهدیهکتنگوییهییههبازنهرشووشهسهیلهکهپاغهقه

لهیهوهئاو دینهبه لهنک چاوم یکهرهنجهپهائاگایی،
کهکهخهتبهمه دوور لهوهتهوهمال پێشه، ماشێیهوهجامی بهکهی وه

سهژینگرتووهچاوه کانم کهههیری کرد، دهلهولێرم یریاچهناو
.جمجمامێشیییدهاێکیخ اهدوکه

گه بهدویی بهههیشتیم ب  و کهیانییهولێر حی تییکایهکاتێک
ئه بهلوهدکت ر شویل، ب  رنیم کانیدیم کریتییهرێکێریوه"پرسی

دیواییهویشهه،ئهوهتهتمهێیاوهکه،باسکردوپێشمگوتنامه"پارتی
اوێستیییههنیدزهلوهکئهیوهسانهوکهیناشیاویئهرکێشهسهله

ریبگه نێهیهخ ی کهبه. شویل اڵم م  قهئهزینی اڵت،سهیدهیرینهو
یینیدزهلوهکئهیوهرینهرمانبهفهوتاکهیناشیاویئهکێشهرلههه

شییرهوخ بهریستهبییمکهدهدیهاڵتتسهودهک یئهلهاکووبهنابییم،
گفتوگ یهیرینهوقهله چیترقسهمالخهکهدی، شمالکیهابهیهتمبوو؛
.وهمایهنه

یخانهستهخه"اڵمجێتێشتم،بهک اڵنێکبهلهکههیکڕیماشێیهله
باجهمهموحه اللد ئهبهله" سهر ژینه کهرهو کانمیچاوهی

وه بهدیگیرکردبووم، تر، رۆژینی مااهرهک بهوهو نهلهی ودهدی کردم
تاریوگه بهنیگای ئێویرهش تاریکی یادهناو شوێییێی کانییرییههوی

 .بووردیلدهرگهسه
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6002هاوییی،لدییکمزیر
 

به زیرل میییاڵنهدییکم الملهبهوهرووخسارێکی و هات روومیی
ورهرووخساریبهوهکانیهنگوییییهههچاوهبه.کردمیماچیهکهتهکهشه

وهئاوێیه مانگ کهردهکانی دهتیشکهگێڕیم، یوشهحه ژینهکانی
الویهمهتهکانیبانهمیترهنجهپهبهمال،کهمااه لهنی نێویلتیمی
نهمهوتهیئهوه ینینهگهکاتێکله.وهالوینیهمیی،دهنیهکانیههل چه

ده بهبێئومێی تروسکانهدهبوو، فرمێسکهوهم سهرژیوهی رکانی
پاییزییهرهتهروومه پێشهوهکانیهنگ رۆژینی دیستانی تیرگایهمه،

ده "وهگێڕیمهمییب  دهکانیسهپیاوه: ورگایمارێیاللێیهددیم گرتم
کو هده بڕۆ بییهکهیانگ ت ل  وهتمال هه. کو م ئهنوکهئای وپاش
سارههه حارهبهموو گهو وه ییتهل م  لهچه. جار توسهنی ر

خهوخ  ییخ تومیهله...تول ویتلێتاتیهئه.دمریالکردهشاربه
پیرکرد کو یم ئای... حهدهبه..." دهتیئهژمهم کهریانهسهردهو ی

رسهرملهتوینیسهمیهتیم خویردبووی،نهرگایهرپێشمهسهدییکمله
چه ههشانی اگرمپی زیرلکهشهرهدیفهقهێیهویکه. دییکم ب نیی

ک رپایهوهیاده گهریی لێیهتی هاتردوونی له. 91-2992سااڵنی
سیاسهیئهدرێژهلهدیم،کانیسهپیاوه دژیکوردیکهد نیینهتهو
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دهیڕتهپه دهویال بهکرد، پێشهگرتییستیانکرد ورگهمهدییکی کال
ئهوینهره دهی کهرینهڤهو پدهبهیانکردل .بوولوهرگهیشمهسه
بهدی ئهیکیشم شااڵوهر هێیانهلوکهدهو ب  رهوهو م ، یوینهی

گونیه سماقولی"کانی کردبوو"دۆای یال بهکه. مدهدییکم
بهوهکانییهردوولکهسه ئه، سهدیستانی و گرت  لهردینبوونهرگهو وی

گهشاخانه ههوه ینهو ب  بزربووی و لهولێر شارنی ناو ...،
دهرییهوهیاده نیگایهوهالوێیێتهکانم وه، روحم، میییاێکیکانی ک

.گرلایهرههکانیدییکم،سهردینهرگهسهدوییشوێیێیهپێێاوس،به
،زیریوههردینییترگهوگرت وسهریییئهیبوهکوالنهکاتێکدییکمبه

ده دوییوشک ئهوهکردنهدووبارهبوو، کهی کهرهسهو ئهههی، ومال
یخ مانییهتحکومهوشلهنووکهریاللێییبوووههبهخهیکهپیاوینه

ئهسهده واڵتییرل، خهخهپهناولهبهجا کانیلێوهوهکانییهتهت
ماچمیهوهسڕێتهده کاو ئهدهبه. ماچهم رکانیسههرهوریقهههوهو
بهنیههه تهسهی دیدهر مییی ههوێڵی دویی  و ابرییگانینیبارل

زمم حه،ئهکو یژگه:"اێگێڕلودهردهکانی،رووملێوهئاسمانیچاوه
ههژنهلێیه و بێیی نهکی ببییممیییرهمردیمهتا ."کانه لهدییکم

کرددویییکب دویجارک چییهکئستێرهوهدی6022ک تاییزستانی
.دیهاتیهشینهومرزینهوئه


ژمێرێدادهکهوێنهرملهکانیسهسپییهک،مووهرچرایهبهدایکمله"

.وهکاتهده...ردزه...کانیسپیفرمێسکهبهزووهوسپێدهوئه
:ڵێکاودهدهقیبلهپشتیله

رمهڕگهکانڕاشهگهڕینیسهوهله"
...وهدورانهرنهرینوههکانوهشگوڵهره

.وهبکوژێننهورادیۆیهئه
...وهڕێنهلۆناگهوزانهسهردوخدریزیندهمحاجیزهئه
...ێ...لێ...لێ...لێده...یلێهه

"...وهناردهکتنهزهرانکاغهندهههتۆشلهئه
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...(کیتریهسكانیییاڤیادوورگه)


29
کانیبارنهسوکڤییلپڕکتێبهه دهدی،له"رت رلس ده"یزینستگهله
گفتوگ یهدهبه لهدهوهمانهکهم لهسهمویسه ئاریمیسیاسی دۆخی ر

هه باسبکهکوردستانیی ب  پوختی زینیاری وهنیێک نهم، زینیمیهلێ
کێشه ئیییرهچ ل دوو مێژووی ی دوو ب تحکومهو کوردی ی

وهمهروونبکه دهالیهله. وردهک باسکردنی ئهکارییهمزینی وکانی
شمزینیدیییبارودهکینالههیوێیهبووبهودهب ئهناق اڵیهوشهخه

یکاتییانهوجیاویزهباسیئهوهبریئهلهب یه.بێهب کوردچ لده
یوه ئههاوکاتیش،ب.کردبیشییمب دهرهشیعهنێویلکوردستالوبه

بالوێیمه خ م وهوهئاگایی ج ره، لهرکێیهکێبهک دووک نێویل
گوزیرهئیییره لهدی، ئهم دۆخی دوو دههتحکومهو کوردی کردی لێ.

که سکوڤییل، بارنه بهلهمام ستا هزر"شی دکت ریی"مێژووی دی،
نووسیوهسهله ریسیزم مێژووی دهر جه، لهیوسه ئهسهغه الیهر نهو

کهوهبکاتهانهگرییگ کوردهانیه، دیهاتووی ب  رل الیبهب یهله.
مهبهوهوهئه بونیاتی لههێزکردنی ئابووری و کوردستانییعریفی
خهیهمییهزهبێتهده ب  قهک ئهویرهماڵنینی دهی یکوردییهتهواهو

دیهاتوو یاایمب یخهونموونهئهکانیهێزکردنیبیرۆکهمییشب به.
کهباسیه لهکرد لهئێستا ئاریدییهول هه. لهوامیههاوکاتیش دی

ئه بیرکردنهناک کی تێبگهوینهو خ م می که. ئهدهم  دووزینم و
لهاڵتهسهده لهئاگاییهبیریال کهوهکردۆتهنهمج رهکی مام ستای،
شلهیهودووئیییرهئه.ستیبووبه،مهبارنهسک ڤییل"مێژوویهزر"

.نازلکانیالدهجیاویییهشییبهئاستیرووکه
له ئهوههاوکاتیش پرسی مام ستایهاڵمی کهدیو له، جار زۆر

خوێییکارهبه پ لهرچاوی ناو لهکهکانی خ ی پشتگیری دۆزیرسهدی،
،ناچارزینستگهمیخوێیینی میت دوسیستهمهیانی،لهگهکوردریده
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ئهده ب  قهبووم کهورهگهیرینهو ک مهی بیییبووم، وم  بیان  ایک
.مریب نمایشبکهفاکته

له کاتێک بیانییهگهمرۆڤ لهل ناسیامهسهک نهر یکهوهتهی
نیاگوتارێکیتهکا،کهدهنگانهوئاستهسهبهئاسانیههدوێه،بهده
بیرکردنهکمهت  بونیاتی دهکهیهوهی کانیورهگهنگهئاستهتوینێه
.ربکاتسهچارهیهوناسیامهئه

مکهب مام ستایهیکهوقسانهدیخیناک کینێویلئهزۆرجارله
ج رێکخ ممویسهبهمزینی،دهخ مدهیکهوریستییانهکردوئهده
.مکهرزگاربوگفتوگ یهله


به ئازید ماشێیهدهدکت ر ئاژوینی حهوهیهکهم ده، ئهزی وکرد

کهنگییهبێیه ماشێیهلهی پهکهناو گ رینیوهدییهنگییهدی بشکێیێه، ،
زه"دییهدییه" بهکهی کهوهرزکردهریای به، خهرێکهم  الی اکوت

زۆرالویکوردمڕۆئهنگهرهکه،هوگ رینیبێژهبوونگیئهدهگوێمله
ک چینیگایهشه کانمیریگرتییییب ، وهموته. بهمیشهکههلیب، ،

ئهدیمهنگیلهبێیه ماشێیهنیکشوماتیسروشتی جامی یکهمییوی
 وینیده دیمهشاخهزنجیره. باویجی نگهکانی بوول یژیییامهلێک

نمایشیهرگایهپێشمه کردتیال بێیهدیمانه. زنجیرهنگیئێستایئهی و
تیم رگایهیپێشمهژیییامهرکههلێک ،نهموویالشوێیگهههشاخه

کهنمایشیه مێژوویهاکووبهل، لهشوێیکاتێک  نهک یوهتهژیانی
لکهکوردیشنمایشیه بهوهلێره. شوێیکاتییهێرشیکلهم  روودیوی

مارۆدریومگه لهتوهئه. ئهسها شهر کهکهرێیهقامهو رۆژگارێکلهم،
ته بهمێژوویخ میی، ئێستاشوهکالدهوهشهنیا رێک،کبییهمبییی،

کهروودیوهله و خ م شهشههاوبهسهکانی ئههییهکال، وکال،
. وینم،دهوهمبیییهچیترنهیکهرینهبریده

له دییهستیریستدهکاتێکئاو م نیگایهوهم له، سهکانم ریبیناو
ههوهری ه و قوواڵیی دهتهاهکانی دهکانی نقووم ک یێیی .بوولشتی
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بااهدهبه کانیسااڵنیختهسهنهیدیمهئاپ رهوهکانمهینیگایهفڕهم
.سهبهیالدهمییشریتهرییوهیادهتیملهرگایهیپێشمه91و2996،91

پههه پهر ئهناو دێتاتێکی و دهسێو بهڤهو دیستانانێکره،
گرتمایانیههه ساتمهگهله. لهل نیگام کردنی دی،"گی نێره"گونیی

دی"رحهت سهچه"لگهله،کهوهیادهاتهمبهنگاوهوچێشتهزستانیئه
ئهکهوتهمزگهله گونیهی دهو پێشبڕکێمال لهدی ژمارهسهکرد یر

ئهوهدۆزییه کریسهسیێیهی نێو کانمالکانی سهچه. ئهحهت  ور،
کهناسکهرگهپێشمه جهههی، قهژنهموو ئهکال کهرزیری لهول، چی

جه بهرۆژی کرد،2یکهتێرۆریستهکارهژنیی ماائاوییی شوباتیی، ی
وهچونکه ده، خوێییلهککورد اێ ، سیێیلهئه22م شیرییتربوو،

ئایله.سیێمریوکردنجائهیپهومییشنزیکهوهیدۆزیهکهنێوکریسه
شهبه" رغهستی یهگهلهکه" درهکهل بارینی الفاوێکنگهم پاییزیل،

گییۆره ئهخڕهشفتییهو بێستانانهکانی کهو ئهنکااهلهی وکانی
لهستهبه دهگهبوول خ ی ول کهئێمهبردل لهبهش  یانیال
دهزهفرهمه عهوه یییهگهکال یال به، دهرهسریل ههو ولێرشتی

لهوهبووییهش  ده خ مال وهپشته، ههکایه"توێتا"ی چهایهل و نیدی
شگییۆره ههیهفتیو دهوهگرتهایهکمال مانێویردو له. نیگام کاتێک

سه مژگرتووی ههئاسمانی ههتهاهر ک یه رۆژئاویی فڕی،ایهکانی
ک پتهده نگی و لهیه"باموقهیارهته"ر مییرییوهیادهکال
وهدییهنگیانیهده هاتییئێویرهگهلهوکاترۆژینهئه. ئهک پتهل و ور
چوونهگرت لهناسریبوول،ب رێگه"باموقه"وکاتبهئهیکهیارینهته

مهوهخویره دهزهفرهی ئهکانمال، ئاسمانی و دههات  یالرهڤهو
وهنییهتهده ههئێستاشده. ک یێ، وایێریوهاێیمانگێکیههردهشتی
بێیهله ت زی لهناو گرتووهنگهنگییی دیمهوهچیییه.ری رهی زینی
تهقه و چایهیسیی ئهمی عهی کهسرینهو لهی وهاوییال دۆل
دهتهاههه شهوهمانێویردهکانیی بریکوژییهبه ه، خویردنیناو و کال
.خت اڵتیک یێسهدئاا زیسروشتیرۆژههقهبه...میساویروردهبه
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که لێرهنیگایهم  نیگایهیهکم لهو وسهکیشم بێک تایی جیتانی ر
 هوشهنێکلهمه،دیوپێشتاتهنێچمکێکلهته،یهرینیتاریوگهنیگه

تیشکێکله شوێیکاتانهو دهو ریو وردهکهدی و نتێیییهم کانیکارییو
گ یالب خ یبههێلمکهجێیهربهب خوێیهوشوێیکاتانهمییویئهئه

.بتێیێوبیانتزرێیێ


له ئازید نیگایهاسوکهههدکت ر و ئهوت لهنیهوهکانییی، ی
ده ناسک هێییهشاعیرێکی نهلهچوو، چوودهدکت ر لهمیشههه.

لهگمهکیدههێمیییه بهباسهلوکورتیی بووشییردهکانیی ستمم هه.
ئهده کو هکرد سێبوورییلهبوونێکهوهالو ماشی تشێوهنانهته. ی

.شیهێمییبووکهئاژوینه
تێیهدله شارهویی له دێگه ی  کدیهادێی ناویه، ئێستا ویبزینم

نیگایهه"ش  ش" له، دهکانم باویجییی چیای کاتێک.ییمهبیاری
ک نترۆلهسه خوێیینهنهلهکهربازی پاسهوهزینییی پ رتهی

بهکهسوێیییه سهدهم، میهیرکردنهم خ یکاریمهوهی یی
وهکردهغتیهجه ههئهیوێیه، ئ ت مبیالنهو موو کهبههاتهدهم رچاو،
له29رلهبه سهقامهوشهرئهسهسال، وهدینایهمالرهیتهدی رل،ئه.
سهله ئهیهرهیتهم م  سهدی و پشکیی  ناسیامهرکی ئهیرکردنی وی
اڵمبه.وهپا ینهترساللێمدهنیێکیاللهههست بوو،کهئهملهاکهخه

.اکیخهریستیونا یستیناسیامهبوولهتمنهایبهکیتم زینیارییه
ئ ت مبیله گشه نههێشتا ک نترۆل ههکانم لهرهلیکی تهکردبوو، کال

.وت رکهدهوئێمهرهبهوهولێرههه
کانم،چاوهوهچیییهیدهورۆژهکانیئهکانموێیهنیگایههاوکاتکه

دی،هکقامهنیشهشهتهکرد،کهلهشی ناویگونییگ مهیاللهساتمه
گ مه ناوی پسهلهشی  ههیهکهنهتهارچهر .نووسریبوواویسریوکی

رمیمیوینییریگه.تیرگایهیادیژیانیپێشمهلهلبومێکهشی ئهگ مه
مووجارێکهه،کهشییییمام ستابوویگ مهخوێیگهلهیکههوکیژئه
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وامهێیخویردنیخ شیالب دهوهولێرهههیانییلهوه ینهگهکاتیله
دههه گرتیهایههوههاتمهتا گونیهئه. لهجوینترو بوو گونی ی 

ه گرمببوو،وگونیهلهیکهمیییاهوکچهیادیئه.یێییاڵتیک رۆژهه
گهوه فرمێسکێکی شوێییێی تهک رۆحی دهرم، کردم  . بهکاتێک
ئهگ مهدیهاتییهزهفرهمه میییاهشی ، دهبهقشتیالنهو هاتهدویمیی

کهوتهمزگه ده. دهمییش دهستم و یالوهمااهوهمبردهگرت و. پاکی
یالسازگارترکهئاویکانیگونیهلهومیییاهیئهویدهبانیخانهمیتره

.بوو
گهسه چیاکهلوولهردهمای بیار وهی باویجی، هوری ژمیووک

نیگایهوهبیرهاتیه م ، بهکانی میی بهکانی خ ییی ناخیرهدویی و
.دیئاسماللوولیه

کانیربازهرچاویسهبهک،بهیهفرزهکمهی،کهوهورۆژهیادیئه
ئهسه شهر دهقامهو وهوه ییهپهدی سه، ههک ئهریبی عهتاوی سرهم
نگهدره ئاریستهله، غهلێکچڕژیوهناو روحم .بوودهویرهکانی

کردکانیبیاریباویجیییک چیدهناودێتاتهبهکهیهکهکانمیهنیگایه
ئه ب نی مااڵنهو کهو دهی، جهبوونهئێویریل شهستهالنکی تیکهی

.وهدییهنگیانیهیادمییپهرگه،لهپێشمه
چووپێیویبوو،وێیهدکت رئازید،که.حاجیقادرهرییکهپهمهئه-

رزحاجیقادریک ییریشاعیریرۆحبهیکهپهکردلبهنیائاماژهته
لهده لهیهوهرییهتوینێ بێیهک ئێمهنگییهو دهی کاتدروسه شاری.

شهبهشوێیێکهک یه خانووهرووخساری و ئێستایتهکهشهقام کانی
خه خ ی ناکات، لههیوێیهبهاکووبهریکه ک چهستێرهئهک ریی

کک چینیگای،وهکهئوت مبێله.کاترقااتیهریسهرۆشیبیرییوهونه
کانیریییهویستگهد،شی رهمهحهدموس وکانیمهبااڵیکتێبهم ،به

ئاوه قادر، سێوهزهحاجی دهکانی رهی زییهسهنگ اهل، شیری "ی
بهوینیتر،کانیداییروئهیهریریسانگیتاهیرت فیق،شی ره"ههاربه

بهنااه ههسهنال کێوی ههیبهر سواتانیی شاخالایهت کوهیێک .
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شارۆچکهرووبه بهیهر وه، یادهاڵم ئهوهک شوێیهریی وئاوهو اڵ
لهدهکهیهنگییهره زواڵل ستهجهنگێکی زمانی کوردییی،ی

.کاتنمایشیه
ئهوهلێره ک یهیهتازهزینستگهو بهدهی ب  بێه شوێیێک کرل
بهوهکردنهئاوێیه پێشییهی ئهمێژوویههای شارهکانی و ئه. وکاتێک

ببێتهدهیهزینستگه دهتوینێه ب  دهوهنگیینهقوو گێک نگهی
ک کولتوورییه کهیێکانی پاشێانهئهوهکانهنوێیهروینگهبه، و
شمهبه.کیجیاویزکب گوتاریرۆشیبیرییهیهرویزهدهبکاتهمێژووییه

پاشێانهئه لهرۆشیبیرییهو رۆشیبیرییرهبهوهلوکاله/رڤهده، و
ده فریژێهجیتانی ئه. دهیهزینستگهو ت اهکاتێک ئهتوینێه وی

شیزمانیی،بهله،کهوهدبکاتهمهحهدموس ومهربهمههلهنگییهبێیه
تایبهبه بهشێکی بهسهلهوهلێک اییهت ئهمهرههر و،کانی
د،مهحهودموس کانیمهمهرههبهبێبڵێم،کهدهوهلێره.رخانبکاتته
یکهوپرسیارینهلهکهزریش،خاکێکهوهاکووبهکزمال،روهکههنه
.وه ێتهتیب یبگهپێویستیپێیهمیشهوونیکوردههب

کهم  جار لهزۆر ممهبیر دهمهحهس وود ههوهمهکهد ، یوێیهم
بێیهیهستێرهئه دهکی ئامادهگمهنگکریوی سهل، لهبوونێکی بڵیی، ر

کورد رۆشیبیریی دهیئاسمانی ههوهبییمهییی هو بههمیش سه
دهداڕیوکێیه مکهک ههمه. تهس وود نووسهر بهنیا پڕ مرههرێکی

نه دیاردئهاکووبهبوو، کوردییییلهبووویزهنهکییههو ،نووسییی
محمهمهچونکه بهس وود دهتهد و دی ئهزگهنیا ش نێکینیسته،

یێباوهکینویهنیابیاغهتهبهومرۆڤهئه.تیبوووییهتهکولتووریینه
مڕۆشلهئهنیهرچههه.کولتووریی،زمانییوسیاسییب کوردچێکرد

فهرووبه کوردیییی نووسییی ههرم شکریوهریی  لێ  هه، لهتاییتا
.وهمێیێتهیدهنیشک مهورییزمانیکوردییییبهیاده

وه،مهکهکۆدهکوژراوانهرمهوتهکمێژووئهوه"
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...(سکانیییاڤیا")؟چیرۆژوویانبشکێننبهکانگۆڕه


بارنهسکوڤییلبه ورئهسهغتیلهکانیجهکردنهئاماژهمام ستا
یخ تالب وهیکورد،ب ئهئێوه"ویئهویتهوبه،کهوهکردهدهوتهره

دهئاییییه ئامادهواهی کوردی دهبکهتێکی لهل، کار ئهسهبێه ور
".ئاگاییکوردیییلهبونیاتێکیت کمههیببل،کهبکهپرۆژینهزهرته

ئ ت مبیلهله جامی وهکهمییوی سلێمانی، شاری ککپێشانگایهدی
لهشتیگهکهله گردۆلکهل، ئهنێویل  بیاری لهکانی رینگهزمڕدی

گرتبوو دیمانهکهیهله. بهم سلێمانی ئامادهدی و خاوێیی جوینییی
نمایشیه کهخ ی نابییرێهههلهکا، ولێر لههه. دیمانهکهیهر دی،م

ده ئهمرۆڤ سلێمانی شاری شارهزینی کهنییهو ههوه، ولێر،ک
.کانیییهوهتهنهزهگههارم نیکردنیرهربهرینبهبهستانهوهستهده

،کهوهردبوونیناتلێتهسهگومانیمێژوویکودهبهسلێمانیشوێیێکه
ئههه لهولێر بووهههمڕۆ دیوێیگیری تر کاتێکی موو وهئه.

کهزموونیمیرنشیییبابالوسروشتیجوگریفیایهکانیئهپاددیشته ،
یجیاویزییهوئهویته.کارزگاردهگێژیویالویزیناسیامهسلێمانیله

ئهکه لهسلێمانی رینبهبهمڕۆ دهههر پێی تهولێردی ئهنازێه، ونیا
کهیهمیریته چهله، و بابال مهمیرنیشییی شاعیرێکی ئهنی وزنی

بهرهڤهده وهبێتهدهستهرجهدی دهوه. بیرسی لێ کرل ئه: وب چی
بابالینهمیر لهوهالچ النهقهلهی شوێیهدێ  سلێمانیم شاری دی

کهکهدروستیه ئل، بههچی لهوهوینهپێچهمڕۆ قیچهوهسلێمانییه،
قهسهده ب   دهاڵت کولتووریی،وهگویزرێتهاڵچ الل ئاگایی ئایا ؟

 سیاسیو ئابووری، لههتیمیریبابانه... یئێستایوهبیرکردنهکال،
کوردستالیه نیشتمانیی نووسهکێتی ئهو شارهرینی خهدیو مڵیوتر،
بووهنه  روینگهله؟ ئهوهیهو ده، اڵتهسهو و یییهرووناکبیرسیاسی

وه بهسلێمانی، هێییهک لهخ نازییێك، رووکهی کارئاستێکی شیی
بهسهله قهرکردلڤهدهر ئهو میرنشییتیسمانی وبابالیزموونی
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وهرکردنهسهکارلهنیهوهل،ئهکهدهکالکولتوورییوسیاسییهمیریته
په پاشێانهئهپێیینیرهو سیاسییهو و .لناکهمێژوویهکولتووریی

لهگهئه فهین زدهدهسهر وهوییهرمانڕهدی ککانیمیرییشیییبابال،
به یادهمااێک، سلێمانی شاری کوردیال،یروهدروستکردنی بوونی ی

ویئهمڕۆئهرییسیاسییورۆشیبیاڵتیسهچیده،کهوهاڵکردبێتهئاوه
دهبه،شاره ئهدیخرینی مااهرگای سهو رقااهدی بهگهئه.  لهر ر
شاعیرهیهدهسه زیاتر، ئهک دهکانی بهخهرهڤهو گوتاریونیال

مڕۆیشاریسلێمانیگوتاریچیشاعیرینیئهبیییبێه،کهوهکوردییه
شارپهتیسمالقه ئهئا.وهنووسیهدهرستییو بێژی ،سهبهنیهوهخر

کنیشتمانیبوونهکگرتووییهحوی،زمانێکیزمانیشی رینالیومه
زمانیته دهرزیرهسهنێ و سلێمانی ناو ریورووبهکی وئهویتهکه.

بهشاعیرینه دوێیێ، کهی ههوهمییهالی نیشتمانی،، زمانێکی اگری
مڕۆرینیئهانیشاعیریلونووسهئاگاییوزمچیردبوول،کهستانیه

.کییهرزیرهیال،زمانێکیل کالیی،سهسلێمانی،زۆرییه
لهسهدهوکاتهئهویتهکه رۆشیبیریی و سیاسی شارهاڵتی دیو

خاوهده بهیانتوینی ویستگهل وهخ نازییێکی که دیبڕینێکیریب ، ک
میرنشییئهر،رخێیهرچهوه سیاسی وبایزموونی وبال شی رهزمال

،وینهکانیدویئهرهیوسالموشاعیرونووسهنالیکانینیشتمانگرییه
.وهکردهاڵدهریئاوهرتاسهسهوگوتارێکیرهبهوهرییهڤهگوتارێکیدهله
زموونیسیاسیمیرنشیییبابالئهوکاتهئهربڕییێکیئاشکریتر،دهبه
بهمێژوکییهویتهمڕۆدیله هێزێکیوهکهوهکردهدهستهرجهویی ک
وک یئهخسهولهکیهکانیکوردییهلوکالییهر،گوتارهرخێیهرچهوه

کییهوهردوبیرکردنهستیادهیزمانێکیگوتار،ییشتیسماوینهقهگوتاره
.مبتێیابارههبهنیشتمانی

لهئهتهابههه بابال میرنشییی سلێمانیییی،وههیادزموونی ریی
لهته بهنیا خ  لهکاتی ههگهریوردکردنیی وهل کولێردی،
کوهی،کهیهاگهبهشیهوچهکئه،نهیهییههکئامادهیهنامهاگهبه
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له مێژوویی، بهکێتییهیهگوتارێکی کورد لێکییبڕیوی بوونی کیی
.بکاتکریوی،ئامادهستهرجهبه

هاو ێمالیرۆچووبووم،شێرهوهینالییهک چیشی ریانهدوییبه
وللهکردی ،که ێیدهچاوهوهنییهپێکهیبهکهرگایخانووهردهبهله

له ئهک میانیاکهئیشی دهنتهی ههرنێه و، مااهکرد بووکهمیش .ی
گه بهدویی شه یل سلێمانییی، شاری ههکهوهناو بهمال لهیانتا ی

.رسهبردهدییشێرهکهژووره


29
لهدهبهباریلکانیرۆشیهدا په ئهوهدییکبوونهم یال یستێره،

گیگڵیالدهکهیفارگ نیمیترۆیهرهنجهیپهرشووشهسهکشاو،به .دی،
ورهبهکهمیترۆیهیکهدوورودرێژهوپردهخویرئهکانیشلههیمیگه

ئهکههتونێل بهوبهی ریییهسهر شهلهکرد،رییی کانیپ اهناو
ئاریستهدیهکریاچهده بێ دههاتکدهیه، و چوول  نیگایه. کانیباای
دیمهیتاریوگهیهگریفیرجوسهحبهور تیرێژهدیمهبهلکانیی، کانیل،

.وهچییمهیدهکهک چه
خشیزگایچاپوپهده"ردینیسهدیلیبودکت رئازیدلموتهگهله

کرد"مردهسه مال به. رهئازید بێگهرزنجی، نهئوف ئهرد، دحمهوزید
به...تاحوریویلوریاقانیع،ئاریسفهبیوااڵ،مهوتعهاکهد،ههسوهئه

کردی وهچایه میوینییریال لهله. وێیهژوورهول رهکانیی سییی شو
فهفه کهروخزروغی سیتری، سوهریب و چویرچێوهلهید کییهناو

مالکهردینهدویساتیسه.کردمیریالدهاویسریبوول،سهییههالکێشه
رهکهژوورهله کاک بێگهی پێتاتدی،ردئوف ک تایی بهبێگه. مدهرد

جارهوهیبردهیالدهخهوههریانجهکانیشهئاویزیگ رینییه جار شو
لهیهنوکتهبه ههسهک بهر و لهولێر کهپرسیارێک یوسهدهم ،

ردایبهمییشله.وهکردییهریدهسه،بهیالنازینمدهییبزینێهسوێی
فهئوفبێگهکاکره  وهدییهاڵممدهوهقیرۆکانهرد، ئوفئاخرکاکره.
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مزینستگهژیمودهدیسوێیلهزیاترهسال22م زینێ،کهرددهبێگه
کهخوێییووهسوێیییبه ، دهوهلهچی خ شکرچوو دنیب 

تهکهمیوینییرییه پرسیارهێئهنمال، بێهیههو بوو تییخ یهجێگه.
ردئوفبێگهیرهوهاو ێیانهیلهومهئه،کهوهیادیخ مالبتێیییهبه

له دهکه بێجگهسوێی سلهژی  زمانی سوێییی،رههخوێیینی تایی
نه تریال ئهخوێییووههیچی ب  دهو و گ ڤار کهیهزگهو ردبێگهی

لهیه بابهرینییهبه ێوهبهکێک بهتی، سوێیی دهتی وکهکوردیی ل
رلکاکبیرسم،ئهمویسهنهوردایئهبهرلهاڵمههبه!وهنهکهباڵوده

زمانیونهیئێریلژیاویلهنهردیل،سهله،بیچگهت ردئوفبێگهره
خوێییووه ئهفارسیشه پهده"لهچ لدی، باڵوکردنهزگای یوهخشو

بهدی،"مردهسه ئهبووی و زمال فارسییدهپسی  ی ئێستاشبیاتی و
وهخه ریکی فه"کالنامه"رگێڕینی فهی بێگهروخزیدیروغی کاک رد،؟

به بار، و هدجار نامهایهگرییگربڕییی فروخزیدتی فروغ وههکانی
ناونیکێشه کوردینینی ئهی نامهشانی مهوههنانو یکهجلیسه،

کردرنجکێشیهسه له. کاکهبهدیسال دای بێگهرهر نهئوف مویسهرد،
کاکه ئاخر پریاسکهبڵێم، یهههی ویلهمهوییییرهئهکیژهلهکهر

دهشاعیره بگری، کورد نامهکانی وهیال نامهی فروغیک کانی
وتووهخهێییت مجارمکهیهی،کهوشوێیهبوونملهنێویلئامادهم له.

به ئهمانهدیبوو بریدهی شادرینهو و بم چاوهلهومال  وینینێویل
.وومبردیلدهرگهیی،سهیرۆشیبیرییکوردییوێیهیخ ملهلکانهفیسا

ئه دهئاخر کوردییهشانیوهدیرتری بودجهزگایهو لهرۆشیبیریی
سلێمانییی لهوامیهههب یه. لوغزهدی کهتێبگهرۆشیبیرییهو ب م،

یفروغوووێیانهیئهجێگهلهدیرۆشیبیرییهزگایهودهب له،نموونه
وێیه پیرهسوهریب، مهی و گ ریل یال شاعیر،ورهستومێرد، ی

باشههه بهایاویسرێ ؟ ب  ئهنووسهج رهم، دهرینی هێییهرهڤهو
مرۆڤکهیادهملهوهی ؟ئهیریفارسروغوسوهریبوهونهئاوێزینیفه

وهده کرل گههیوێیهک سهکی ئهردوونی ئهیری و ریلفرێیهفرینیل
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زیلحهگهچێژلولهبهوینههدیهێیانیئکهییهزهشملهوهئه.بکات
مجارهکه یهبک،کهیهوهتهاڵمنهبه.ریکوردنزیک رونووسهخوێیه

به ههشانیوهئازیدی ئهیهرۆشیبیریی پرۆژهو دیهێیانی کییهرکی
گهیکولتوور لهورهی شانهسهی دهر وه، هێمایهبێه مهک وی،عیهکی

کوردیرهدهرهبههیوێیه زمانی لهیکانی ئامادهی ژیانییی ئێستای
بکات ریکوردروخوێیهینووسهوئاوێزینبوونه،ئهوهدیوێکیترههب.

وهکانهفتایهحه؛لهکانیفارسی،شتێکیک نهروگ رینبێژهنووسهبه
شتێکیتکدی،وهوهرئهرینبهبهلههاوکاتیش.ویمهردهبهنووکهتاهه

دیولێرهه،لهیکوردباق یهتهوحکومهدییکبوونیئهللهگه،له"هتاز"
.گ رینیدیگیرکردووهژیالو،تورکیکانیزوم دهئاوی

به سلێمانی بێگهشاری رهه ی کوردگهردی یزی و پاشێانهی
دهوههیکهمێژووییه ، بهبوو باشتر مبتێیێهرههگوتارێکی اڵمبه.

 خوێیهرووناکبیرئاوێزینبوونی ئهو شارهری چهبهو ورووناکبیرنی
روێشیشایگالوفروغوسوهریبدی،دهحمهکئهبابه:کشاعیریوه

وکانیئهرۆشیبیرییهرهرووبهلهزمانیکوردیلهریکهخه...وگوگوش
فارسیپهبێتهدهدی،کوردییهسیاسییهاڵتهسههد زمانی ریوێزی به.

ده لههێمیی شارهاێم، فارسیو زمانی سهیدی رچاوهو یهێییهکانی
رووکهیهم ده الساییکردنهشکی ئهیهوهو کیگفتوگ یهنیهوه،

نییه رۆشیبیریی سه. ئههاوکاتیش شارهرتاپای وتیێکیپێشکهلهو
مهشانهرووکه ستبووهدی میهبه. ئهوهالی چه، لهچوونهپێشڤهشیهو ،

گل پییبهکهه لهقامیسهیشهوهناوشاروریزینهنیپارکێکلهچه
م دهنگاورهره و مهنگ جلی شی ئهیلهی کیژهوروپیانهو وی کانی

گ رینیبیانیوفێربوونیزمانیفارسی،بڕێکدویجاریشگوێگرت له
وهبێتههدستهرجهیتر،بهدیارده فرههاوکاتیشچونکهسلێمانیله.

،ب یه،ک لنییهومێژوویدروستبوونیشیدوورهییبهوهتهزینهگهره
بێهیالدهوشارهئهدێته،مرۆڤکهوههولێریشاریههوینهپێچهبه

ئهپێکتاتهکلهیهشێوهببێته شارهی یانیشوهو کلهیهکبێگانه،
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بژییهالته ریک ئهدهدیهلێر. بێژی ، وههگهوهبێ ێکی"ئێسێیس"ر
کهتنییهتایبه شارهبهخوی خشیبهیکههاوواڵتییانیسلێمانیو
 پێکتاتهگهرهکێشهاکووبهبێه، و یناسیامهکهکانهتییهاڵیهک مهز

پێکی هێی هشارێک کهدهوهلێره. کاتێک سلێمانیسێبییی  کی
لگهرلهکههاڵمدویجارنهبژیه،بهدیولێرههزۆریشلهنیهرچههه
تێکهوشارهریتیئهنه نابێه، بێجگهوهوتهدوورکهکهاکووبهاڵو له،
ولێریوژیانیال،هیچیکردنیههیقسهرشێوهسهکلهیهنینوکتهچه

له ئهبه.وهنامێیێتهییییروهیادهتری ههخهوهاڵم کهاکی ولێره،
گااتهبه بهه ی قسهشێوهکردل ت مهی و دویکهکردل وتی ...وتوویی

ب یهتووشیگرێیالویزیبووه زووفێرهوایههه، کردنییقسهشێوهدی
...تییوتییوشارچییهرچییهڤهودهیکوردلهوهمانه.سلێمانیبێه

به نیدهتاد، لهوهمانهلهیهر بییهی و خێڵ ستییییدۆخی ئاخر.
لهکوردستالشاربریتییهله.کوردستانییشاربوونینییه یستیلهبه

کهژماره و زۆر خهی نامی هیچیتر اک، پێمهه. م  بێه، چ نێک ر
وو،تاکیهقسه هوشهبهرقااکردووهخ یالسهینهرووناکبیروئهیرهسه

،وشویتربێخهوئهشارنێربازهوهاکیئهخهاکبێی ،کهخهبڕویبه
شارخهیال فاڵل ویترلهرۆشیبیترهاکی دات... لهدو. ردووههیجار

ژل هێشتا پیاوێکناتوین بهشاردی بکهماشاییهئازیدیتهو ل،کتر
جیاویزیئهویتهب یه نێویلئهلهکهییهیو وێشارینهو کرێ ،دهیهدی
لهته قسهنیا جهئاستی اهی وهمێیێتهدهبیییی  یستیبهوهلێره.

لهقسه رۆشیبیرییهکردل لهبوونی قوول شارهکی نهم و بوونینهدی
.رهمتێیههمێکیخهوه،دیولێرههرۆشیبیرییله

یوهلهیهێکهههموهاکیسلێمانیج رهخهشێکلهاڵمالیبهبه
ئهههلهوتووترهسلێمانیپێشکهکه شمبهوقسانهولێروشوێییتر،

به و لهبهلهقسهنووسی  خهرووناکبیرشێک ئهینی شاراکی دیهو
رسهکیتر،لهیهئاستێکیتر،یالروینگهوللهرم بمهگهئه.بیستووه

دیاردهئه ئهیهو  هزریوهموویالبهههوێیاکردنانهوبیووسم، و هم
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ده بییملوکالی لهئهچونکه. وروینگهمڕۆ هزر خودی ی
وکردنیئهپێیاسهدویریستینی لهشانهوبانگه،ئهوهایاسیشهک مه
قیچهیاایک نیینهخهسێکلهمڕۆکهدویجارئه.دیلهتگهبابهشیهچه

یژیانیشارێکبکاتکولتووروشێوهبێماناییهکهبێبزینێهبێه،ده
رهیهپێوینهبه بهکی دیکهسهها شارێکی ژیانی و کولتوور وهر رهه.

یشارێکوجیاویزییانهتییوهیچێکلهلجیاویزیخ یهوخاوهشاره
چاکتروپێشکهله ههویتر وتووتریشکخریپترودویکهروهوتووترنی ،

.نی 
نیی جیتانیچهلهشارێکهولێر،ههوهتهچێنهدییادملهوهبائه

به لهجیاویز، دیبڕیو کتریهاڵم رهئه. ئێسیییهزهگهو و کولتووریی
بههێی پێکیهولێرههیپێکتاتهکهیجیاویزینه یوینهپێچه،
ئهمهوه،سلێمانییه نییهوهیلی بککهیال بههخ یال یپێوینهل

وت پێشکه" رینبهبهله" شاره"ت دویکه"ر ههی ب تهکانی ئێستا ولێر
له بازی گهشارێک و ب یهمیترۆپ ل پێکتاتووه، فرهکهجیاویزی تری

.حالمهههبه.بووه
ماسیگرهاهزییه ئێویرینی گ رینی دوورگهی کانی ی"خ پست ام"ی

یسلێمانی،که"کهه اهسه"قامیرشهیسهاسهنیپیست کت لمودیمه
بهئێمه رهی ه ای  نیگایهده"دیال گ"و دهکانبرد، سوورگووم .لکهم

کالماسیگره ههدهبه تهوهاکردنهم ت  هی ونیخهلهوهکانیانهنافی
دهماسییه نقووم نیگایهکال و تاریوگهب  لهکانی یادهش  ییروهناو

ک  ههئ "دیکهو بهگه: ره یل خودێکی لهسهدویی ئاپ  هل یناو
گوایاره"النینییمێگه وهچیێتهکانیشوێیێده، ک  هله. بهج رێکو دی

مڕۆبوونیکوردیئهکهکردمنمایشیهوبیرۆکانهک یئهکال،ج رهله
تکردووهکهشه سێکیترد،کههسودئهحمهوزیدئهکاکنهلهبێجگه.
پهده"له و چاپ سهزگای ئاماده"مردهخشی ک  ه، .بوولنهکهی
رهنیهرچههه بێگهکاک بهئوف ش خیهدهرد وبهئاماژهوهم
به"النینهمێگه" رینیسلێمانییوخودیزیرینووسهرلهههاڵمکرد،
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دهئه کهتێگهوهزگایانهو لهیشتم پهده"نێویل و چاپ خشیزگای
ناک کییه"الوێژزگایرۆشیبیرییگهده"و"مردهسه ویش،ئهیهکههدی،

ده"مردهزگایسهده"گوییه یه"خ ربهسه"کیزگایه، مکیتچهابههه.
.کوردستانییلهوک مییییکیساختهیهشهبانگهبهبوو"خ ییربهسه"

گوییهرههه نووسهک لهوها رۆشیبیریییزگاده"وهه"مردهسه"رینی
"الوێژگه سههکیحیزبیزگایهده، کێتیینیشتمانییهیهربه، لهب یه،

یه بهچااڵکی ناکهکتردی لشییری کهروههه. نهک ئهس که وزینێ،
کێتییویهلالیهرنیشیلهینووسهومووچه"مردهسه"یورهچهبودجه

!درێهنهوهاللهخودیمامجه
ک یکیلهرهیدووبهدیاردهزینێه،کهمرۆڤدهکیکورت،یهدوییماوه

رۆشیبیرییهده حیزبهکانیئهزگا دوو کهو تیرییهنوێیه"دی، وئه" مڕۆ
کوردئاییییه کولتووری دهیی پهکهی پێیهرهل، درێهی وئه.
کانیانییورهگهزگایهنێویلدهییلهتحکومهدوورههش،لهکییهرهدووبه

وهتهنگیانییوهزیاترره ردووسهریکوردیالبهزیاتری نووسهچونکه.
دیبهدهج ره خ یانیی رۆشیبیریی شکردووهزگای کهوهئه. ی
ئهتییهرنوێیه دووبهی اڵمبه.خ یان کالرهنووسهکات،دهیانهیکرهو

دووبهئه گهرچاوهسهلهکییهرهو و دیهێیال نینیسهشهی
ههوهرۆشیبیرییه کێشهرههبهاکووبهایاقواێه، ومی سیاسی ی

.کازیووزلدهوهکانهرۆشیبیرییهیینێویلگروپهستهیویبهگرێکوێره
ریه کا.مک تاییپێتاتکهک  ه،وهنیپرسیاروتێبییییسادهدوییچه

لهنه گفتوگ کردل ک  هسهبوونی کهر ه کارهبهنیهبهدی، :وهدوو
ئهکهیه بابهمیال لهتهو که ک  هی دهم ئاماژهدی بهرمبڕی، وی

کهدهرۆشیبیرییهنگهئاسته نووسهسهکرد، خ یالرتاپای ریل
هێیاوهرههبه میال ئاستهئه. لهنگهم پرسیشکردنیرووکهبهش

دیبه ویبهرۆشیبیریی، نووسهستهشبوول، بهبوونی زگایهدهریل
م نهیکهوهه یئهمیال،بهدووه.وهبێتهدهستهرجهکال،بهحیزبییه

ئهخه شارهاکی نهو و ئهبووم ههناسیاوێکی لهوت م ب یهبوو ول،
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نگهره کهوه ک بیرۆکه"بێگانه"سێکی م، نووسهکانی ب  و  ریل
ئهرخوێیه شارهینی جێگهو بایه، نی هخ ب بوو بایه. خیچونکه

نووسه شارچیههاو ێچیهرێکلهرۆشیبیریی، و دهتی ،وهناسرێتهتییی
رۆشیبیریینه پرسیاری خودی ک کێشهئه. ئهیهو لهش جاریلمڕۆ

زیاتره بهاگهک مهچونکه. کوردی سهی حیزب، وڤهدهر گروپ ر،
ییشییباریرۆشیبیرییکوردمهئاکامیئهله.شکریوهکییدیبهزگایهده
.تیسماوهییییقهکیناوچهگفتوگ یهله

ئه سهدویی دهموتهرنجانهو به کهلیب بێیهنهنگێک نگیویی
:وتگیده.ریییزیابووسهبه

کپێشتر،ک  هگشتی،وهبهیییسلێمانمڕۆلهاڵمئه،بهیهوینهله-
گهرۆشیبیرییه کهکال گوێگریال و نی  مهرم  ئه. ودویجار

شکارییهدیبه رهرووناکبیری کهیل رۆشیبیریی وهمکردۆتهویجی اکخه.
ژیانهپێییویستییهبه تری ریک خهوهکانی مه. ک   نییهدویجار رج
ربکاتسهاکگفتوگ یلهخه وزییئهم زیاترشارهلهلیبکههموت...

ئاستییوێیهرنجانهوسهیوسهبهیکودستالبوو،دهرۆشیبیرییهباره
.مڕۆنمایشبکاترۆشیبیرییئه

نجاورهمهمیوینییریحهمالبهوهوشهیئهلیبنیوهلموتهگهله
ربردسهبه بهره. تا بهنجاو ئاژیوهدهیانی گ رینیم یهو

لهوهکانییهیوهپچڕ ، خویردنههیکڕی کانیدۆالبهلهیوهبوتڵێکی
مااهردهدهدییهکهمااه و کانیقهئارهنمایشکردنیبوتڵهیبهکههێیا

ده لهپڕ ستیمهکرد رهویزهرتهپهنهدیمه. ژوورهکانی و ی،کهنجاو
یاده شوێییێی "ل الل"کانی ریوده"، " ناوهریگه"و حیزبییانینی نیی

نجاویئێویرینیم ورهول،پیاسهله.وههێیامهبیردهبهیال"شیوعی
گ  ستانهله یارییهدی"ل الل"یکهناو کچهوجوودیه، رگهپێشمهکانی
رمهسه" دیمه" تێیوویهرگایهکانیژیانیپێشمهسوریالییهنهو تیتی،

انیمشککانیدهرییهوهیاده یادینهمئهدهبه. قادر،یسهدیمانهوهو رۆ
هاشمک چانی،ریمی،ئاس که،موفیییلجزیئرستێرهبیواڵ،ئهکارویلعه
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یادمبهوهئه.بوولدهنجاودیئامادهیرهکهلهمااهیکهوینیییهئه...و
دی"یرینولب"ی2ژمارهمشی رملهکهیه2991ساایله،کهوههاته

عهوهباڵوکرده کارویل که، بهرۆژینهبیواڵ، بووی ، لههاو ل اڵم
بوودهنهکانیگوتبوو،کهحیزبییههاو ێیهکیحیزبیییبهیهوهک بوونه

شی رهئه ههو باڵوبکهی چونکهوهنهنیرێ  ئه، شی ره، ش  گێڕینهو
بهنییه لکوو، وجودییهموته" و شائم بهسه".  قادریش ئاکارهرۆ
لهنگیهبێیه باریشبهدیدهییامانگهکانی و جار و ک،یهنیهخهنیشه

رهاڵمیئهوه وهدییهیدهیئێمهفتارینهوب چوولو ب فتاریئێمهره.
چونکهیلهرۆمهسه دوور،وهیئیلتزیمیشیوعیانهوێیهلهونام بوو،

بووی  س. بههکاک جارێک ش خییهدهرۆ نازینموهم گوتم پێی ،
بهیوهپه ت  شیوعییهنیی چییهوهحزبی که. بهئاس  سیمایهریم

جییباسیبهمیشهچوو،ههدهنهرگههیپێشمهبهوه،کهیهکهناسکه
مدهنجاوبهکیزوورهیانییهول،بهله.کردتیحیزبیشیوعیدهسیاسه

رێچکهسهلهوهینییهگ ر بهر نێویل میزکریوهکهاهکهفرهی یکانیی
ژنهده و بهکانیشرگهپێشمهکرد نانێویردنی بهب  وهشتییهپیانی
مهرهبه ری پهتێیهوهکهخهتبهو رۆژینهئایله. و کێکیهوکاتلهئه!
وهک بوونهله ناوهریگه"کانی نیییانینی سافی،هعکه" بیولڕزیق
باغوهاشمک چانیواللدهجه تبهبارهکرد،سهرشتیالدهرپهسه...

بهگرییگ کوردیییل ویزمانی لهکوردرینینووسهبوونیئامادهی
نابێه"یانینیکوردیشیریگهبه":گوتمیانینیحیزبیشیوعییییریگه
ببێته عهبه"پاشک ی که"بیرهشی ئه، چی قیههاو ێیانهو لێم
نابێهگوووهبوونه عهرینبهبهلهتیال سافیر قسهییبیولڕزیق وی

هاو لکهب یه سااهله. و له2992دی، وهبه، ر ی"خیتاب"رگێڕینی
کهتازهرۆکهسه س ڤییهیهی کهتکێتی له، نهناویم ب ماوهبیر ،

که ئهکهک نگرهلهکوردی، سااهی و حهههدی کیهفتهابژێردریبوو،
وکاتئهوت،کهگمجییهحیمعهرهمییشبه.یالدویخسه"بیرینول"

دی،نووسییی"خیتابه"ویئهجێگهلهیانیلبوو،باشترهرپرسیریگهبه
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وهنهکباڵوبکهیهرگهپێشمه ئه. ئاخر خیتابه"و کیبهنیییهیوهچپه"
جییهحیمعه؟رهیهههوههیکوردستانوشاخانهئهلکیوخهرگهپێشمه

ینه. ییموحکیشوعیذفیقهره:"یریکردموگوتیسهوهییهتوو هبه
هیا؟ لیشجای  خه" لهحیزبیشیوعی کوردستانشاخهباتی ییکانی

لهده و نهیکوردکرد جیوب"یشزیاتر، نه" "تسهوه"و بهیعێریق،
سا تهدهه ی وهکییکهیی له، نهکهریدی یهگوێیال وبوودهی
چیبه،که  یپهرکوکتێییهکهبێه،لهلنهگمهدهکانیش،بهباڵوکریوه

دویجارییشبه.بیدینابوورهشیعهبهیانینیاللهیالکادیریریگهده
،"گێرییئاژیوه"یبیان ،بهوههکانبهرهکوردوعهمووکادیرهبڕیاریهه

"نیییانینیناوهریگه"نجاویالله،م ورهپ شانهردهکیپهیهشێوهبه
.رکردده

کوردهوکادیرهوجائهدی ما،ئه"زلتیمهس ڤیه"یوهئیتردوییئه
بهداس زینه بارهوهتییهیهیناویکورد، بهیخهگه، حیزبیرهباتییال و
 .وهتێکیایهتییش،تایبهتیبهپار،کوردینه


و؟یشهخافاڵوی،ئهوهچییهبه"

 سێنم،رتاریکىخۆىرادهرانبهویشبهگیرسێنم،شهدادهتاراوگه

  ،وێوئێرهکانىنێوانئهتاماوههه
 مێژووىمێژوو،

 منوتۆو

 ک،یهکوتاراوگهیهتاراوگه
ماشقهکمارىئاشقهوه ).مرىتێکئاڵێنهبۆنىنبهو سکانیییاڤیا"

...(کیتریهدوورگه
 

نجاورۆچووبووم،رهوهورۆژگارهکانیئهنییادهیمهناودکاتێکبه
بهپهبه تهش کاوی دهکهف نهلهدویی کهگهی شتومهله ی، کهناو
.کردهاویریدهییی،کهکانیناوژوورهرتوباڵوهپه
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موتهگهلهمج رهبه بهل مهدهلیب نجاومالرهوهستییهم
جێتێشهبه موتهنگاوههه. و م  وهکانی یادهلیب، بهرییهوهک کال،

سهک اڵنه شاردی دهرگهکانی بووردیل  حهشێره. ئازید، دکت ر مه،
حهعه کاک و کهسهباس ئێمهلهل، ییکیهچایێانهلهوهپێش
لگهده ئاپ رهه یل، شهناو مهی دهولهقامی بزر بوولوییی وله.
چایێانهقامهشه نهیهدی بهک نانی بێ ی بوو تێیی یانی یزۆربه.

جمهچایێانه دهکال لهیال دهخههات و دۆمییهاک تاولهنگی .و
یی،کیهیچایێانهوهرهدهدویجارله ووهقوشڕمالدۆزییهمێزیشه

کیتر،یهچایێانهلهیکهودووکورسییهه یئهاڵمبهبه.تی دینیش
لهکه بوول ئهگهجیریل ئێمهوهل خهی هێیابوو، بووی ، ریکمیوینی

.کانیالدروستبێهنهنێویلخاوه یبریکوژیلهبووشه
ی،دیمانهوهخوالییهدهوهیهویولهقامیمهیشهناوئاپ  هکاتێکبه

خه خهرووخساری له ههاکیسلێمانی، بوواکی هێمیتر ولێر شێرویل.
ده چایێانهخیر ئێرهیگوت، لهمیشهههکانی اکخهپڕل لێره.

مووچهخه زۆر ناکهردهوهاکێکی هیچکارێکیش و لگرل لێرههه. روی
ههوه نهک گهشیهچهولێر تێرۆریستی وهورهکارێکی ههی ولێرک
شاڵملێرهبه.ژیریتێیییهاکیجیاویزوههشخههێییهونهویییوهرو

وهکتێبه ههکال لهک بێیاز نمایشیهقامهشهولێر کرێ کانیی لگهله.
لێرهوهئه ئهشیی کتێبانهش کهو لهی پهکێشهباس نیییوهی

.نرێ دیدهوهریزیپێشهل،لهکهویستیدهخ شه
قهوتهوهدییهنگییهدیپه"عبیشهچایێانه"ناولهرهیجگهادوكه

اکییخهئاپ  ه.بوولاڵودهکترتێکهلیهگهشلهودۆمییهقیتاولهته
شهسه ئهسێبه،کالقامهر درهری تێیووینهختهو  رسهبهکهی

تهوهمابوونهچهوهکانهش سته لهرووب یه.وهییبووه، مال
لیبباسوموتهعهمهوحهم وشێره.کردیدکت رئازیدکهئوت مبیله

بهمیشههه،کهوماائاویییماللێیکردئامێزگرتنماللهسهحهکاکه
وبریسوپاسکردنیئهلهکروههه. یلمیوینییریکردی وگهوهخویردنه
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یمێوینییرییکردل،بهکهبچک اڵنهژوورهشێرویللهیکهسێچویررۆژه
لهمالنێیهستلهده  دایهک بهوییی و کرد ههرهماائاویییمال ولێرو

 .رمالگرتبهرێگایک یه


60
کهچه فارگ نهسێکلهنی بهکهناو رهدهدی وخهوهکهوتیمیترۆیهم

دینیشتبوولییرمرینبهبهلهیکهیهیسوێیوسێکیژهوئهوهیبردنهده
کێشه لهباسی زوو ههخهی بهو دهستانی کردیانیال کانینیگایه.

هه بهمییش ههدیدیل و دۆل ک سرهتهاهناو چیای ههکانی تهاهتیی
بوولده زێیه. شارۆچکهکهزیوهتهئاوی ی ئه"دوکال"ی دویی و،
گهخ شههیوینیلهمه باسیسڕکردبوو،عههمیم وحهستهرمایجه،

موتهلهب یه و ئازید بووی اهلیبسوکهدکت ر تر تێیه. لهدویی  ی 
شارۆچکهکهشتهپێیه دویی ی هه"دوکال"ی چیای بیاری له تیبه،

ناولهیکهوگوێیرێژهنیئه،دیمهوهشتیبتوێیهدیویده،بهییسواتان
بهکه همهرینه ئ ت مبیلهسهوهکهتێڕیمانێدی سهخێرییهیری رکانی
دهکهقامهشه نیگایهی پهکرد، مییال کردلکێشیهکانی ئهدیمانه. وی

یکه هلیمهومێگهشوینهوئهوروویرهبه،کهوهیادهاتهمبهرۆژه
هه کو ی دوو بهرزهچووم، ملیانهکار هات رهبهوهریدی ی رووم .و

ملیستیلهدهبگرم،کهوێیهوگوێیرێژهلئهگهیویسهلهدهکهنهشوی
.کردبوو
کهئه"- رهو ئهگهلهه6000م دیلی بگرهرهوهل سم ویترئه.

که "ونهم دیلی خهدهبهکهشوینه. داییهیهنیهم هی دهوهکی نگی،
وکاتبیرمئه.کردیدهقسانهووئهوهکردهرزدهیبهکهگ رینیریدی یه

وکلهیهوهنگیینهکره،وهکییهچ لئ ت مبیلومهکهوهکردهدهوهله
ئه،ویقی ه کئاگایی دیگیرکردووهشوینهو هو ی م دیلیته. کییک،

ته م بایل و پێوینهتهنهب ف للهئ ت مبیل و مرۆڤ ژیالو
کانیکوردستال،جویلوگرینهت مبیلوم بایلهئ ب یه.لکهدهپێیاسه
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کچهگوێرهبه گ شتیی و ز یڤیی دهگ رینیبێژهی ناودێر .کرێ کال،
ولئهگهکملهیهنیوێیهچهلهژیکهوشوینهردایئهبهحال،لهمهههبه

کهگوێیرێژه ئهویتهبهگرت، ئهی تاکوو کهگهو، ئهر تر وسێکی
ێیرێژهگو سه6000م دێل بهببییی، ری بێهرز شێوه. و یپرسیار

اڵمبه.وهبردمهبیرده،کاتیاللهمێردمیییاهودووشوینهکانیئهقسه
.گرێیریبوولوهبڕیاریکاتهکانیم بهرێگایه

ستای تسواتالریوهیبهیچیارۆکیبیاریههیرینگهسهلهکاتێک
 مێزهرهبهوههکانپلیکانهرسهبهو تهکهو ئهی حهنیشه کهوزهو ی

ئه ئاوی دا پ کانییهدا پ گلیهو ئهکهردهسهوهدییهی ووتی ،
شتیگه"دلهمهحهدموس ومهکهوههاتیهیاددهمبهجوینانهلهگهوێیه
ژیانم له" نمایشیانیهدی، چیارۆکیی کاتباسکردنی وئهکهکاتێک.

مهژیییامه موس ی دهمهحهود لهوهخوێییهدم ههگه، ول دێر ر
.وهنیمهتهیییدهنێکیچیارۆکزهدیمه،کیییهک پله

کانیییلێویرهیبهکهساردهئاوهیکهوزهوحهکیفێیکلهبایهشیه
جهده ئارهسته ژی، ئێمهی خت کهقاوی دیدهی له. ئامێزیچیارۆک
سواتانهیبههه بهوهت به، پێیهسههێمیی و دۆل چیایر و شه

 وینێهتتییدهک سره یوینێککههییوهسادهکانیچیارۆکبهپرهکه.
یوخاکهامژیییب نیئههه.اویسیووهههوچیایهرۆکیئهبهخ یالبه

شتهنیشاخوپێیهدیمهبوو، دهتهوهکهوزهمرژینیئاویحهدهبهکه
ب نیکهداڕفێیه و خویردنیکهچێشتێانهبابیسوتاویکال مگجێزی ،

کردی دهخ ش ئێویرهله. یهیهو ب  لهدی ئهکمجار سروشتی وچێژی
کهبابانهکه نهی تێر بوومدهخویردم، ئه. خویردنی ههدویجار مووو
بهبابهکه پێکهتهمهبوو حهینێویلموتهنییلو باسوعهمهلیبو

له،کهوشوێیهئهبێتهچیارۆکدهمج رهبه.وهرمیهسهدکت رئازیدبه
.بێهتردهوشاوهیدرهکهکییشوێییێیهیهردیمانههه

وێستگهلهکهمیترۆیه بهریوهدی"رمالمس ده"ی و ئاپ رهستا یناو
خهئه کهاکهو پلیکانههسبهدی وتمرکهسهوههکباییهکارهر وکاتئه.
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دیئێویرهغوباریناولهشاریک یهوهتسواتانهیبهیههاهرت قهسهله
ریکشابوو پیاسهدهبه. شهم ی گاتال"قامی نیگایهوهه"ی ت کانی،
سێبهوهتاریوگه بهک رێک، ئێویرهدیمه باویجییینی چیای گرتووی

ئااڵلهد شوێیانهباسئاماژهعهمهیحهوکاتهئه. ب  ئهکانیسهی ور
کاتییاللهوینهتییی،شهرگایهمهرۆژگاریپێشهلهکرد،کهدهقامهشه
وئێویرهناوتاریکیئهاڵملهبه.وه ییهپهدهوهلێیهیانیانییکهبهرهبه

شوێیییێیهنگهدره  ئهدی، رۆژگارهکانی لهو و، بوول تر شوێیێکی
وهچیییهیانیهکانمنهنیگایه یدکت رکهیئ ت مبێلهکهکریوهجامهله.
تهوهئازیده ب نی شه، ههقامهپوت زی بهکانی سییهولێر مانییناو

کالدییی شیبوول، ۆیچڵکاویمااهئاوهیکهوک اڵنهله.دیپ ایانیهشه
.جێیالهێشتمئازیدبهلیبوموته
ب نیبوولهمپڕدهناسه،ههییمکهرگایژوورهیدهوهلکردنهگهله

.رییوهیادهکانیتااڵنکریوهوشوێییێیمااهتاریوگه

  سته وه تۆ مه.  وه قێته ته دا ده یبه غه  ستانه و وه خۆر له"

 !ی گلگامش ئه

  خشه م نه له  وه چهو کۆ ی گلگامش به ئه  به ڕێ مه چاوه
 دا  بینراوه نه

ی  که مرێتییه و دۆڵی نه ره کات  بهدا _ -ر  با سه له
 ... راکێشه
کانمدا  رییه وه ر بیره سه کانیان به کان دوا بوتڵه خۆشه سه

 ن و  ده ڵده هه
کان  ی دوورگه خه ک یه یه ر سپێده سه تاویش له هه

 . کێشێ راده
ک بخوورێک  اڵت وه رۆژههو   وه ڕوێمه ناو خۆمدا ده له

ویش  گیرسێنم و شه داده دا کانی تاراوگه ر دوورگه سه له

 ...سێنم ر تاریکی خۆی راده رانبه به
  قووڕگه  به داامدیو رۆخی دونی ک  له ڵچوویه هه

   وه هی نیتش که خۆشه نه
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رگی خوای  کانی مێژوو، مه شبینییه ره  پۆڵه ر شه رانبه به
 . وه خوێنده ده

دوای   ر له لوور سه  لووره   گورگ و به  بنه کان ده چیایه

 نێن، کانم ده نگاوه هه
روحم   وه ی ئاسنینیانه ناسه هه  کانیش به شاره

 .ن که داخده
 ، وه کانم بۆ ناگێڕنه وه م، الواندنه که زمانێک ده  ش به باوه

رت  سه.  وه بنه کانت سستده ناسه دا هه نگه بێده  و رامانه له
پرشنگی   به  ک که یه" ریوانه مه"  لکی گوڵه ر په سه  بخه

هێور، مرازی ... کدا، هێور  ر چینی بۆشاییه سه ی له که الوێتییه

 ...(سکانیییاڤیا.") وه الوانده کانی ده یره قه  کیژه
 

62
یرهنجهمییویپهربالک نیئهسهلهیکهشه هلهوقهقاژیئهقاژه

یبهوهکئهو،وهبووبوریسالکانیترهههبااییهسدهمییلهکهمااه
خهپهوهیهکانینووکهده بکا، ئهکهونهلکێشم بهی باریلبهیانییهو
گه بووهته ست کت لم دیممارۆدهی لهیهستهجهبه. و ێیهک  بێییر

وهبوومه مهله. ئهالیهوێشبانگی مزگهکانی کهوتانهو ریوروبهدهی
گهوهمااه لهیال بێیهمارۆدیبوو،  دهنگیکازیوهناو ودییهنگیانیهدی وه
یهتێکه دهاڵوی بوولکتر هه. ب وهستامهکاتێک بوو زوو هێشتا کات ،

 ێکهبه رهبهوت  خه"و لیلئیبریهیم پێشوورۆژه". ربهلهکانی
،وهوتهموومزگهوههانگیینیئهمبدهیانیبهبهرلهیسهوهبێییربوونه

تهسه رککردبووربانیم بهبه. خهاڵم رۆژگاریخ شهوهیادی کانی
زیرۆکایه و دهوهیهتیریبردوو به، سهرخهسهمویسه ربانیوێکی

لهوههمانکهمااه ماائاوییی بکههه، بێهولێر ومم، و. دییکم
کانمزییهخوشکه کاف که: بهچاوهوهێرۆ، زیییهده ێی، ،وهویانهخهم

"یانگوتده ههئه: ل  ئهوهستایهتو مه، خ شهدهالیانهو ئهنگیال مه،
."ریهاتییه
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یه لهبانگی یهک مهدویی مزگهالیهکی نیگهکانی  رینیوت،
بیرر،بهبهمێکبیگرمهبووپاشکهدهیکهدرێژهورێگایهریئهفهسه

 .تااڵنبردمیالبهکهوه،خهوههێیامه

دا،یهمئاسمانیتاراوگهلهکانلێرهستێرهیئهئه"

.رگرنکوهنایهپه
!کان،مخابنستێرهییهمخابنئه


ئهبه سهدیار کیژهردوولکانهو و خوشکم زیرلو ،وهکانییهیدییکم

جووتهکێکلهیه.یانیبێ مبهدوینانی،وهتیرییهونانهمتوینیبهنه
هێالنهیسهکهک تره کوالنهر ناو سهرهکبهیهدوییگمهکهی ریفهو

له بااییهقهشهئاسمال دیی  دهبهله. حهر مااهوشهرگای دی،وهی
رروحمییسهکانیبهکانیدییکموخوشکمومیییاهبانهفرمێسکهمیتره

ولێرهه.گرتمییباایانیهرییوهیادهناوکانیشمبهگایهونیوهچ  ینهده
ماشێیه وینیگهچاوهوهویاووهچاویخهبه و وکانیدهشێتهرما کرد
وهقه سێبهاڵتیش بێیهک لهرێکی ههنگ ههناو بهولێردی و بوو اچوو

. وینیکانیناخیمییالدهب شاییهچڕیله


ووهدێنهابخانهقوتکانیشلهمنداڵه
ردهبهله چۆلیمناره"م "ی سروودی رهئه"دا، قیبی گوێیبه"

.چرپێننکیبرسیدادهمانگایه
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6002ڤالئامێیی،هاوییی هنیرێ وبههه
بهرگایک نیباهیییانهردهبهکهدیشاخهیپشهقهیهموێیهئه
 وهکاتهدهستهرجهبهستێکده،کهاک ای دروستکریوههه


بهنیگایه رێگاوهدهکال ده کهرهبهم لهوهو کانیرهڤهده،

ههتاریوگه بوولدهتهاهدی نهچاوهله. به وینی ڤانی ههاتیی
ته کردمکانیده کبێزیریانیهماشاکردنیئاسایشههاو ێمیی، دویجار.

ممشتومڕینێویلم وئاسایشیدهبه.وه وویالببمهناچاربوومرووبه
بهوهده که ده ه، ئاسایشهرکهڤال و بهوت لهکانیش داییابوول

نه لهتێرۆریسه بێکار م ، شهسهبوونی مانهقامهر ده ک .وهکانی
بهمیتاریوگهریواڵتیدووهفهوسه"لیلئیبریهیمخه"ورهڤالبه هبه

ههکهماشێیه مایگرتی وبهله. ده"ری بهوهه"اللپردی مده،
له له هبهماائاویییکردل ئاو ێکم ڤال، خاپور"رووباری .وهدییه"
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لهموسافیره ئهردهبهکال کونهم کهو بازگهپاسهی، مییولهکهوینی
وهکرد،ک ببوونهکانیانیدهتهپ رهیریپاسهسهوهفیزهبهوهکهدیویره

بهو لهیهستهجهمییش بهک ژیل پ ل نیکانیهزرهناو شاعیری
رۆده چوومبرۆدسکییی ده. یگوتبرۆدسکی نووسهئاسته: لهنگی ر

نیگایه"رسهغهلهجهخ شانهکینهیهشێوهبه،کهیهوهدیئهتاریوگه
کالزنهمه وهکاتهده" نیگایهئه. ئهزنانهمهو مانای دوژمیانهش، و
کهیهگهده بهلهن  بوول پێکڕی نووسهدویجاردی سهدژی تا و رر

ریویانیاسیووره کال وه. بهکاتیش، بهوهیادهاتیهک م  رسهکانی
. مادی،دیدهکهتاوهیههبڵێسه
رییی،بوونگهکلهیهویتهویستمبهوهوهزرینینانهناوقوواییئهله
لههکروینگه برۆدسکی تاروگهمهی ئاوه  بکه، وهمهاڵتر لهکه. ئاو م
دییهچیایه بهوهکال وت، خ م ج رێکهسه: ژیال لهرتاپای

ئهکردنیدیستانهکهاهکه ب  دویجاریشمرۆڤ، و لهوهکال ررینبهبهی
رژپهرشوێ سهنیبهکارگیی،شوێییێیهکانیمهیبوولوچرپهتاریوگه
یب خ یوکهدیدیستانهوایهههژیالبچێیێه،کلههایه؛بهوهبکاته

بگێرێتهئه ئهزمانهوهئهویتهکه.وهویتر، ب  ،وهرێیێتهیژیالبلهوه،
یادهبه دهوهرۆکی دیستانهریی و جودییهچک اهگرل کانیو
.وهگێرێتهده

کهتێگهوهلێره ک یهپشیشتم، کانیفرمێسکهبهرییوهیادهکانی
حمفێیکوکانیشوێییێی،ریگوایارهناسههه.وهخام شنابیهوههمی

وهنهناکه ئهئێره: و لێیێه نام یی سهب نی ب نی .یینیهههوێش
مالو.وهنیمهتهکانیالدهک،نام یینیگایهیهوهرئاو دینهلههگهله

.بییییالدهونمپێوهم خهبوولکهنهوشوێیهانیواڵت،ئهکپانتاییه
مارۆیالگومالوپرسیارگه،بهب ئێرهوێوهلهوه ینهیااڵنینیگهخه
.دیمده

بهگهله بازگهل جێتێشتیی خه"ی لیلئیبریهیم سیووری" و
که نییهکوردستال، سیوورێکیش لهلووتکه، مییولههودویمهکانیش
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"خاپور"کانیوردیلهپ اهشه.وهبوورینهدهییریمانلهوهتاوهغوباریهه
رهدهبه ههلهوهکانیانهلوولهمهوتهم ئهژێر نێوهتاوی دی ۆیهو
تیوپاییزییالویهرییوهیادهیو،ک چینیگایتاریوگهوهوشانهدرهده

.وهبوونهودیدهکدوو ییانێکلێکجمییش،وه


 :گوڵناریشهێورانه

.سیروانینهوههه


ئهندرمهجه ناسکهکانی لهتاتورک، لهنان وماوداخهگوندێکی
لهڵدههه و بهیهسپێدهگرن بهکدا تاوسێک"نگارژه"رچاوی دا

.بڕنردهسه
...!خێرا...خاپور،خێرابهخێرابه

.ریانبکهدنرێبهلهنابهدیالنهوخێڵهئه


...!،ساڵویتاراوگهساڵو،ئه

...!یواڵت،ماڵئاوایتاراوگهماڵئاوا،ئه


6022هاوییی–6002ی9و9مانگی



 

* To be or not to be: a terrorist 
 
 

 Eleonora: ب
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ستییێکرد،کهدهوهیهcanterburg  ئێستگهملهکهرهفهسه
خوێیینیزمانیوێییبهباشووریرۆژئاوییئییگلستال،لهوێتهکهده

 .ربردسهرزیپاییزمبهئییگلیزیوه
شکانیمییوت،هزرهگڕکهبه Dover رینیهوبهرهبهکهکاتێپاسه

کوهنێ،کهیهگهکدهچمانایه:وت کههاجووتیمبهبوونایهوههرهبه
شیهلچهگه،لهفهلسهولب ئامانجیفهته،دهفهلسهخوێییکارێکیفه
که دهلهخوێییکارێک بازرگانییی بازی یکاریانهپێیاوی زمانی ول

 فێربب ،فێریزمانیئییگلیزیببیه؟
پرسیارئه ترهیهرچاوهسهلههو کههقوواێایهههوهکی ،

یککوردێکنزیکهوه:تیمبوونایهیههگشهپرۆسهبهوهتهستریونهبه
بهدوینزه پێشمهیاستکاررههبهساام و بهترگایهی رژێمێکیی دژی

وه سهبکوژی بهک بردسهدیم ر به. هێرشیدهدویجار زریانی م
ههلهوهه"نفالئه" گهوییهناو کیمیایی رووبهکی  وویمارۆدریودی

له نهوهک چێکی بوومهسفکردل کهوههاتوو ئههه، ر یشه"نفالئه"م
 .مانیخیکانیکهبووبزیڤه

ک چهئه کهرهبهم بردم واڵتێکی نهو چ لمیهم  زینی
کهوهمهتیبکهره واڵتێک ، نیشتیی یشتمتێگهوهکانهفڕێیهبااهدویی

نگیبێیه ێکیئاشتییانهریشهماشاکهتهدیبوومبهمواڵتهله.سوێیه
،کهوهکانیکردمهون رمه یزمانێکیتازهوروویشهرهدویتربهکه

لهبااڵده دهستبوو دیرهڤهم شهئه. اییهک مهبهله هم
تاکایهوهیهکهرخاوهرچهوه کهکهتییهب  نییهی، ب ت ئیتر کوهت 

شه لهبکوژێک بکهگه ی بهایی دهاکهی، لهت  سوێیهبێ، م
 .رێیهقبوواهبکیوابیهدی،ههرهبهگهنته

ئهههله قبوواکردنهوای لهو کهدی زینیم، تههههێکڕی زنیار
بهسنییهزمانێکبهفێربوونی کارهئهاکه، یزمانێکپێویستیبهم
لهیهزیاترهه رووبهزیییزمانه یشارهکشهته،  ێکی وویشهکانیی

بوومه کهوهسایک ل ژی زمانهله، ن رمهم سهو یرچاوهکانییی
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رپرسیستییشانکردنیبهده.کترلرییهویوکههاوکاتتهاگرتبوو،کههه
ئه ج شیینی شهیال کهسایک ل ژییه هم ئاریستهی (ویییترئه)ی

 .ختهکرل،زۆرسهده
2 

ئهله باری ههژێر بیرکردنهو و لهوهنائامادینهوهسه بووم
دیبهکهپاسهله  Dover یوێستگه یهدی و بهکسهزیم مێزیرهر و

 :وهمبیرێتهمپرسیارینهرسڤیئهکوبهچووم،تاوهرفهریسهرێییشانیه
  ویت؟یدیهاتووب پاریسدهکهیپاسهکه -
ژنهئه کهو کارمهبهی لهنیینهجلی مێزهی وهکهدرێژهپشه

 :وتیوهموچاوێکیساردهدهابوو،بهستوه
- Go out and then go left! 

خێریوهههبه سڕهساردموچاوهدهلهنگاوێکی دوورکهو ی
چیکهوتبووم،گپێیوژنهئهرۆیشتمکهوالیهوئهرهوبهوهوتمهکه

که گهوتمهکتوپڕ لهناو پ  ، و پال لێمریجێکی پیاو دوو وێیی
بهرکهدهبه رهوت و روومهات و لێرهگو بهکهچیدهوتیالت  وهی؟

 .وههغدهشوێیێکیقهتهم هاتوومهتاوینباریانکردمکه
نه - م  ئێرهببورل، کارمهیهغهدهقهمزینی ژنێکی له، نی
وییهمههدهکانمبهچیوشهکه.ناردوالیهوئهرهدیمییبهکهوێستگه

 : وومییهاویریانکردبهکهردووپیاوهرتبوو،کاتێههدیپهکهنگهبێیه
 !تمالبیلکه؟پاسهیهپ رتهههپاسه -

رێزهقسه توو هبێ مییال ه یهکانیال هیچ وتم، مییش کیکرد،
م،لهێیشانبیهنتالکهپ رتهم ناچاربمپاسهیکهوهب ئهگرییگنییه

ده پاسهوتیال دهکهبێ کێ ببییی ، ت ت نیه Terrorist اێ هاوکات.
وهکلهروهم،ههستهجهچاویالبڕیبووهوهمهمپشکییییجانتاکهدهبه

که ب  جهههداییا ئێستا دهستهر وهقێتهتهم ئهوهب ئه. ترسی وی
بکهئییگلیزینهپیاوه بهوهمههێم  کهوه، م گهداییامکردل  ر

Terrorist  مکوشتبوونییلجارئێوهمێژبووچهلهبوومایه. 
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پاسهردووکهه کردم ناچاریال کهیال تایشانبیهنمیال جا و الیم
لهدویمکهبهوهکهنیینیوێستگهکارمه نیگایهوێییرزگارمبوولهوت ،

 .کانیالگومانکاره
 

3 
ایییهههوپاریسخ یرهوینێکبهلهکمهلمییی،وهگهلهکهپاسه

گهکیههنیگایهمهاوده.Dover یربازگهسه روودیویوه ییهژیو ب 
گه بیرکردنهکهریجهناو زریانی نهوه، رێگاکال کانییهیانتوینی

ئه ب  مرۆڤههانیینێک بهبهکهوهبیۆزنهو بمکات توینی خێرییی
رزیلمههرزیردی،هاوکاتههسهله  Terrorist یمڕۆوشهئه.تیرۆریسه

ههبووه پێکهو هێیهمیش کهنی  کاتێ لهمهدهر، بیر وشهول یهم
دهسهوهمهبکه بمرگێژ بهله. ئهریبردوودی ناوهێیانی یهوشهم

مالههوهتییهسووکایهمڕۆبهچیئهکه،وههاتهیاددهش  شگێڕینمالبه
دهبهسانهکهوئه ناو ی بهتیرۆریسه زهنگانینهاسههه! بریکال

دژیلهمڕۆت ب تنییهئه:وهتهوقووچبوونهولیگهیاللێیریوهکوشییه
بجهنگبهبروزهزه،ێکمکارسته یال نگێیکاربێیی رۆژینه. مالژیانی
دریمایهله تاویم کهنبارکریوهدی کانیبیرئامێزهنگییه همههه،

وهبێتهکاایه لهمهستهئه. دهگ  ییبیر بونیادی بکهسهی ،وهییهاڵت
لهگه ئهر بونیاتیدهناو ههاڵتهسهو ریزیبوولسهبهدی شادمانیو
ئهکهنه رۆژینهوهی، دهژیانی پرۆژهپرۆسهبێتهت بێک تایییهی .کی
یتهناببهنگپهبێزوویالدرهدیدهژیانیهیقورسهویمییهردهمبهله
بچیتهباشتربوونهبکهسهبهروونیاسێکتاکوههردهبه جا ناویو
ئه ستیئاگاییهبێیکێییوههیهاگهک مهو ستییربوویهرت ههگه.
ب ،کهوهبێتهدهنت رێژینهچیمهودیویرهوئهرهرێگایژیانهبهوهئه
کهئه ستروکتورهیئهاگهک مهاکیکهبهکهاچیریوهههسانهو و مڕۆ

 .ێ ییناکهساردودیخریوه
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ئهقهمدهویمیئهردهریبهفهسهله رێگایانهدی باسمانکردیکهو
 .وهخوێیییهزیاترده

 
4 

بچمهگه کردم ناچاری هزر ئهسهوهمارۆی پرسیارهر کهو ملهی
لهیانییهبه پاسهگهدی رۆیشتیی بهدهکهل رسهبهلهمهستیێکرد،
ییپێچکهوهلسوو ینهگهوپاشاللهنسا هناریفهرکهتاسهریاوهده

شهسهبهکهپاسه کهردهبهوهکانهقامهر بوو، پاریسیرهبهویم و
بردی ده به. دیخیلهله،وهرلهم  دیرکردنیتیرۆریستیئاویکهناو
ئهژه زههریوی  دیکڵ اهنهمهم نهبووبوومنقووم ، شهلهک پ لیناو

عه ییشقهێمیی که. ویبوو نیازم سهسهبهم  دهفهر کتێبهریاوهری
بێوێیمهکهرهفههاوسه وهم بیرکردنهبه. بتوینم چ ل وهاڵم

پ لیتبهبارهکانمسهتیرۆریسته بیهتیرۆریستهسهو کهفریو م ریم
رووبه و دیخیکردم هیچگهتیرۆریسه بارێکی ناوه ووی کیرییی

 .وهکردمه
به تیرۆریسه، سهدهمیی ترهفهم واڵتێکی کهدهوهری چێ

مرۆڤایهلهردینهرگهسه جوینیاسی، کهناو ویستوومهتی، دویجار
یDover ریجێکیشاریناوگهللهتاواهپ لیسێکیتیرۆریستینێوده

  .ریابکوژمردهسه
 
 

5 
مانهماوهله لهوهی خهم بهپاریسیی :کهسانێکیووریکهدهیاام

چه و دیرک ژیل ریمب ، وهب دلێر، شاعیرێکی ژۆلنی سال ڤالێری، ک
ویستانهخ شهوناوهئه.وهخوالیهدهترنیینیوچهپێرس،هێیریمیش 

رۆاللبارت،دول ز،سیم ل:کنسیوه هنیرووناکبیرێکیفهچهلگهله
نییچهماوهلهبوول،کهاڵودهتێکه....وف ک ر،دێریییدیبڤویر،سارته
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دهیهقیقهده لهکیی لهمتوینی پاریسیی ئهگهخودی گفتوگ وینهل دی
ج رهاکهبوو،بهنهستانهنیاشارێکیتیرۆریرتهکههپاریسنه.مبکه

.گرتدهخ وهنییلدیال گیئیییالیبهچهشوێیێکیرۆشیبیرییبووکه
لههاتووملێرهیئێستاکهوهرلهبه،مێژبووم لهدیال گێککهرزهته

 .مبووهکانمههناوبریوهوناوهلئهگهله،مبکهودیال گهپاریسئه
:بوولمییالفێرکردوینهیخاکیم ،ئهرچاوهول،سهبومناوینهئه

.توبیرۆکریتیرۆژئاویبیاسمواهاڵتیرۆژئاوی،دهسهبیریرۆژئاوی،ده
ئه رووناکبیرینهدویجار کهو فێریانکردمبوول رووناکبیرێکی:

 .نێیهگهوئ رگییالچدهقییهریسته
ئه رووناکبیرینهروحی کهو بیاغهبووهبوو ئیییالیه ی ی

وهکردنه کوردی"ی ئییست تی پاریسله" ماوهله. سااڵنی دی2910ی
ئاو یاللهمرووناکبیرینیرۆژئاویبوولکهکهرووناکبیرینیپاریسیه

وییکردک رسیخوێیینیشبووکهمهرئههه.وهکولتووریکوردیدییه
،وئییست تهمێاب ئێستائهکه-دخوێییکارینیکورلبهبیهزینستگه

رکههکانی،خ یوهوخوێییکارهربه ێوهربێتویناییبهبهشێکلهبه
ههئه ک  و ک مهموو بهزۆرکوردییهاهو بێ رۆژئاویمانهرههو ی
نوێیێده نانهته. ئهنیوهت کهدینهکوروی ئییست تهئهی  ێوهبهو
کوردیبهده نازین ل، ی ده. کورد لهخوێییکارینی ئییست تهتوین  دیو

الیه وهزۆر کنی ئهدهئه: ک مهب، و زمال ایاسی،نترۆپ ل ژی،
هه،کوردناسی بهبێوێی ، کورد ناسیامهتا بهخ ی خ ی کولتووری ی

که بیاسێیێ، بهرۆژئاوی تائێستا لهمهرههچی یوهکردنهدووبارهکال
تێیهنهک  ۆکهگه لهپهکال لێبووردل وێڕیی به یوول، کهمانهرههو ی

له ئهم  خودی ئییست تهناو مییولنهو لهیه. وکێک
کهدیرینهتمهسیاسه بهیارمهی ئهردهتی ئییست تهویمی دیت،دهو

کانیدینێلشتهرگوزهیوسهیروهیبیرهگوێرهبه.خاتوودینێلمیترینه
کێشهوههنمیتری ده، ب  ه کارێکبوو نێویلسهردهیکورد خ ییوری

 .نس میتریلرهفه
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مارگهوینهپێچه میتریل، دینێل تاتچهی بلێرهررێه ت نی لهو
-ررێهتاتچهتیلیبریلوک نیارێژیمارگهه یسیاسهبه.ییئییگلستان

له کریغهدهقه pkk یی،ئییگلستانبلێر . دویجار ریمگهسته"تورکیای
دیموکریسی له" ئییگلستال سوودمهلهسهمهب  کورد نیترهی چونکی.

رتری ومگهستهلهکێکهتورکیایه،که(بیوهیئهکهه یهنگهیالره)
 .اڵتتیرۆریستری واڵتانیخ رهه

ترهالیهله بهوهکی خ ی لهیهئییگلستال واڵتهکێک ورینهگهو
یکهیهریستیچیبکات،کهییدژیتیرۆریزم لهولشهیهدهزینێکهده

دهکێکلهیهخ یله واڵتگێل کهتیرۆریستری  کهتورکیایهکات، ،
له سااهههزیاتر ئهماتیکانهسیستهشتا سریانهرمهکورد، قڕل، کال

 .کاتده
یویی،ب ئامانجیئابوورکهلیبریلهتهسیاسهواڵتیئییگلستالبه

بهیسیاسی زۆر بکوژ، واڵتێکی ههئاسانی تیرۆریسه تاایهو بژێرل،
وههژیانیخ یبهتورکیادیکوردلهیوهتهنه.بسێیێشهدیموکریسیگه

رهله مافی پێیاو خ ی ویی کهباتدهخهخ ی بهکات، تیرۆریسهچی
کرێهناونووسیه لهکرلکهئ یچ لده! ملی لکوردلهدوینزهزیاتر

کرل،دویجاریشدهغهدهیقهکهزمانهشتاساللهیههب ماوهدیتورکیا
 !ناوببرێه؟ Terrorist به

6 
ههیهئێویرهله تاریکی کهیییییکی چک اهله، چری تیرێژژێر
ههیهئاسا دهکانی تاوهوهوشایهدرهتاو جێتێشه، پاریسم ، یانیبهکو

له وهوهبێییرببمهییئییگلستاندیهاتوو رسیه و ریمب وب نی ،حی
دول زو،رسارته کهبکه.... پاریسک اڵنهلهم یالدیمانهبهییکانی

 .وتی  ێکهبووموبهکهمسویریپاسهوه ینهب گه.یشتمگه
بتوینی باسیببییم،کهومرۆڤانهئاسانیتوینیمئهپاریسییبهله

هونهدهئه و بکهب ی ر له. ئییگلستانیی Canterburg شاریلێ ی
.سێکبیاسمب گفتوگ کردلبگونجێمتوینیکهم نهتوینمبڵێمکهده



 

 148 

مرۆڤهله لهپاریسیی دهبگرهوهیهیانیبهکال  یبشهئێویرهگاتهتا
بوومکهنهرخ شانهسهشیهوچهشییتووشیئهمهلئهگه،لهوهخ نهده
تنانهوته Canterburg لهچیکه.ریوه ریاههلبهاکبێزیربکهخه
نهنیشههنیهلهخودیله لهرگیز مرۆڤهگهمتوینی بهههییکانل وسه

ه گری مبکههیئاریمیو به Canterburg اکیخه. لهوهنیشهنیهله،
ده پشوودی تهوهخ نهرۆژینی مهتا ب ئهستیهویو ئاریمیوهب ، ی

لهتستبدهبه بتوین  و ب نیییهیوهپهێی  ئاسایی کانیانیی رویهه.
بهدهوایههه خویردنهرێگهل تو هئهوهی ناوهییهو دهوهی .رببڕلیال

لهب یه  بێخ تبناوشاردهچیتهدهئێویرینیرۆژیپشوودیکهت 
ئامادهشه وهبکه کردل مه و که ئهی، بهوهک ت  کییهناوچهی
بگوزهشه رێی گردی ماوهلهرب یههه. کهیهم شارهلهی ژیام،دیو

 .بووموینه ێکیشهنیشهتووشیچه
ئهجیاویزییه نێویل تری واڵتهکی دوو پاریسییلهکهیهوهئهم

بهژنه جلهرووخسارهکال و ههجوینی شهناسک ستێکیکانیال
بهمێییه پێ خشیمییال لهشێوه. جلی شیییال یااێکیخهی

نهاقوواڵوهههوهجوینیاسییانه م ده، رووتییهک ههو رزیلکی لێ.
کالسێکسییهمێاب جلیکارخانه Canterburg ژنانیشارییزۆرییه

زیاللهدوێ وحهرزدهنگیبهدهیژنانیئییگلیزبهزۆرییه.پ ش ده
نیهمهواهیدهنجانهپیاویسێکسیوگه لزناکهحهمشارهژنانیئه.

 .یهیالههیت کمهنجانهکیسێکسیوگهکییهناوهیکهوپیاوینهله
بهگه ئهر ژنانی شارالی ئهوههم ج ره، کییهویتهجلی شییهو

هه ئهبێهفێمییستی چهئهوه، بهفێمیییزمهشیهو پیاویل گشتیب 
 !داێ شییه

کاتێمه .باسکردنیبێمانایهوهگ  ل،ئهیپیاویلدێتهلهسهلێ،
توینی بڵێی گشتیدهپیاوینیئییگلیزبهشێکیزۆرلهبهمڕۆچونکیئه

زینیارییه بهبارهسهیالکیهیچ ت ئهاگهک مه: کولتووری یالو، ینیتر
سیاسی نییهوهجیتانهباری کهخهنیهرچههه. ئییگلیز اکی
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مێژوویهکهواڵته ههیال درێژی لهیهکی وترواڵتیایدیگیرکردنی
دهه تهوموو ئهکه،وهتهنیوهنیاشیال ئییگلیز بهچیپیاوی گشتیمڕۆ،

واڵتهلهایهبێئاگ سیاسی و ئابووری دۆخی خکهخودی  ی،ی
تهیهویتهبه تر، دهکی ئامانجیال بوونهمهواهنیا نی ده. بێدویجار
لهجه ئهسهغه کهوههمشبکهوهر دهئه، خریپلهمڕۆ توینیباشو
زموونیئهوهاێمئهده.زموونیمیهئهمهمووشوێیێکببییێ،لێئههه
نهمیه خه، و وێیانیل ههک روینگهیینستیاسزینیهرچهیال، یو

که کردی  فێری دنیایهئهانیکجیاویزییهرۆژئاوی وهم وێیانیلک
 .زموولکئهنهببییی ،"تێور"


7 

پاسهلهوهییههنائامادێکیستههبه لهنیرۆکهناو هیکڕیشتبووم،
ئهگکهشوفێره پاسهیشتییهگهوهوتی ک نترۆاکردنی پ رتیشوێ 
زیستالئییگلی بهکهپ رتهمییشپاسه. دی پ لیسهدهم کهکهستی به،
 :وتیگکردموماشایدهتهوهیهکانیبێتامهچاوه
 اکیکامواڵتی؟خه -
 .اڵمیم بووکوردستال،وه -
 :پێیوتموههریننگێکیورووژێیهدهبهکههچیپ لیسکه
 اکیتورکیای؟ئێ،خه -

کازدهرحهمبکات،گهکهپ رتهیریپاسهسهکهمییشدیویملێکرد
اکیکوێمخهبزینێه یوهروونکردنهستیکردبهدهوهبریئهچیلهکه.

 .کولوت تهونازینێکوردستالکهئهیکهوهئه
نیشانبیه - لهپێم نهسهکوردستال ئهکوێیهلهخشهر ت ، رل

لهخه تورکیای؟ قسانهاکی دویجارردهبهو بوو، مشتومڕێکیپاشویم
رت وتمگهبیه،  Terrorist بێفاشیسهیالودرێژپێموتت دهدوور
 .کرددهتنهقسهبێرێزینهوهائهبیه،نهوینهکێکلهیه

 ...یهنگانهبهکانهزۆرده،پرسیارهت رێزتنییه -
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ئه وشانهپاش لهبهو پڕ وتههورقهچاوێکی کردم ماشای
 :وتیگوزێکیدیمێکاغه
 !تبیووسهکهناسی نالیستهئالێره -

 .ستیدهوهدیمهوسوێی–کوردستال:مییشنووسیم
 :وهیکردهجارێکیتریشدووباره

 !نیشانبیهتمکهکوردییهپ رتهپاسه -
 گهگمییش بهوتم، م  ر بمخهت وهالی تورکیا بێدهوهئه،اکی

 .ایهسن هاکیفهخهخ شه
 :وجاهاویریکردئه
 !ی-نسه-ه- -رنسینیم،فه هم فه -

وشه فهکاتێ ده هی بهنسی شێوهوهبێزهگوت میدهتری 
وهکردهخویرده ب له. کهوهروونکردنهمدویییی به، پێویستیم هیچم 
نیلههژێم،ب یهدهدیسوێیئێستالهاڵمچونکهبه،پ رتێکنییهپاسه

کت نگیوهبهپ لیسێکیدهبهپ رتهمپاسهکاتیناچاریییئهجارله
 !مدهنیشالده

وتگپێشترپیشانیییم،پێمیکهیهخشهونهئههاوکاتچاومبڕیه
ساختهیهخشهنهمهئه کهیهکی وهئه، دهو ئییگلیز پ لیسێکی بێک

که واڵتههئبزینێ ئهکهک ل نیالیستهو کهی بوو کوردستانیو
 .دروستکریبێمانایهخشهونهئهشکردنهودیبهشکرد،پاشئهدیبه

ک مهوهئاو میییهکه لهاهدیتم رموروبهدهپ لیسێک
 کم کوردێکیروهکانیالهێرشمب دێی ،ههچاوهوبهوهتهک بوونه

Terrorist بم دییهکهپ رتهپاسهکهپ لیسه. میی پ لیسێکیدهی سه
 .یخ یکهژوورهویشمییبردهنیوئهدهمه

لهبهکه،نییهدهمهپ لیسه شتێکههر شێویزیگ،موو م  وتی
 .کاریتێیالت بهگهله،کهبوونهدلمبهوپ لیسهکردنیئهقسه

 :وتمگمییش
 گوت؟نهکهخودیپ لیسهتبهیهوقسهب ئه -
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بهئه خ ییهشێوهویش بیرۆکریتی کهگ،کی رکمالئهئێمهوتی
 .جیاویزه
وتگپێم.میک پیکردکهپ رتهپاسهیکهوپ لیسهحالئهمهههبه

ئهبزینملهولمهده خهوههناو ئهب مییالههدیهاکموو مابژیردب 
پ لیک نترۆاهج ره ه یهگکهنییهدهمهسه، م بووکهوهیئهکهوتی،

بووم کورد یهغهدهقهییئییگلیستانله PKK رویهه! وئهکهچونکه.
 :وتمگمییش.دروستکردوگرفتیالب ئێمهکێشهئێرههاتهکهپارته
پاسه PKK م  - و ههنیم سوێییشم وییهیهپ رتی پێه بێده،

بێ؟ PKK وردمووکهه
بیه سیاسی رۆژئاویی وێیهکاتێ گهول واڵتێکی یال لێک

تهوایههه،وهقبکاتهزه واڵتهویویئهدی خهو ئهیلهکهاکهو وێیهناو و
بووهپیشهمیشهشههمهسیێیاخبکات،ئهقکریوهزه یرۆژئاوی ئێستا.

کاتتالدهماشایکوردسچاویتیرۆریسهتهپیاویئییگلیزبه چیکه.
ههگه موریایال ههئهبووییهر کات دهو پاوایال ئهددی ودیشتی

دهیالبهتاوینه وهدییهکورد ئهکه.. بهوتانهگو گوت،دهکهپ لیسهم
 م   ههوهبووهلێم بهروه، تاوینباربم مامهک ئهکهاهکوشت ، وی

رمفهسهتورکیاوهناچاریبهجارێکبه،کهوهیادهێیامهیبهستههه
 .ب کوردستالکرد
وسوێییلێکردممییش Canterburg درێسیدیویئهکهکاتێپ لیسه

 .پ لیسێکیزۆرزینیوییهیپێهکهدرێسملێیهدیوییئههوتمکگ
ده - ئهچ ل ریستهکهدرێسهزینی بهم پێموههپێکردنگااته؟ ،
کهریگه میت دهئهیانی ناشیرییهو چونکیبهکهزۆر کارییێیێه،
پێبههج رهمبه بڕویم ناتوینێ لهکههیێتێرگیز  سێکیکهخ ی

Terrorist باشتره ئه. وشهلێ قووتییو میی لهکانی لێیرهسهو خ 
پرسیم هاتییه: دووپاتکردهب  ب  رۆژئاوی؟ ب کهوهواڵتی م  هاتیی

خه یهرۆژئاوی وهتای واڵتهکێکی و پ لیس ت ی ت یهکهک کهی به،
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انیی،دویجارتدیمحسێیتیسهکیارمهتری چهیوتازهکیکیمیایچه
 :وتمگ

باسییهوهئه - دهکهی پ لیسێکیم ت  چونکی بزینی، باشی ت  بێ
ده ت  لهئییگلیزی، ئاگات باش روودیوبێ کارهو شاریساتهو ی

کههبجاههه لهدسهبێه بهیم به2999هاری کێکیچهج ره،
له ئییگلیزچهوینهکیمیایی، کیمیایی هه،وههکی قڕپێیج کوردی زیر

 .کرد
لهکه ئهوهئهبریچی پ لیسهی لێیبکات،رمشهنییهدهمهو ،

 .یالنابوومه "Gerilla" رگهپرسیمئاخ پێشمه
 .وهاڵممدییهغتکردلوهجهبه!بوومرگهم پێشمه -
یمکه،مییشخێریپرسیارهسهکوشتووهوتیهیچکهگوهییهتو هبه
 .دژیکوردبوولکهنگمکوشتووهبهدیلدهم سهیکهوهبهوهپڕکرده
به - شانازی گهکهدهوهم  ئهم ج رهر بکوژمنگانهبهدهو ب م!

 .وهدووپاتکرده
پ لیسهگێلهیارهپرس ئهدرێژهکهکانی دویی کێشاو ههی مووو
.اکبکوژمیالناولخهمهولبزینێئێستادهیهجادهاڵمهووهپرسیار
وپ لیسهتوینمئهئاسانیدهاێزۆربهبه،وتمگوپرسیارهاڵمیئهب وه

 لکردم،چونکیلهیک نتڕۆکهپ رتهمجارپاسهکهیهبکوژمکهنگهبهده
TERRORIST ده.نگترهبهده لهزینی،ت  ب تدیرۆژئاویئێستا ت 

دهوییهره بکوژیبهپیاوی نگ میهبه. دهوهالی زۆربهپیاوێکی نگ
میێیێرههنگیتیرۆریسهبهبهتیرۆریستێک،چونکیدهلهدترهبه له.

 !سپ لیبیهکالدهنگهبهنیادهریستیییته
کهنگهره - بیستبه وتبوویت  ناپلی ل ده: ژنێک  ووخێکاتێ

پ لیس،بێتهده،ووخێ دهکاتێپیاوێکیشوهارو،ههشفرۆشلهبێتهده،
وتگمکهپ لیسهبهوهبزهبه له. م ئێستایکهریستییهوتمگک تادی

 .اکبکوژموپێمناکرلخهپیربوومه
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ئهماوهله کاتی کههو مشتومڕهئهی پ لیسهلهم ژووری
دهمیادهده،ویمبووردهبهدیکهنییهدهمه پ لیسێک لههاتهم و ژوورل

دهکهنییهدهمهکهپ لیسه کهی دهکهکارهپرسی، باش  ویتی له.
پ لیسه کهنیهدهمهئاکامیی ههگپێی ناکات پێویسه بهوتم سه

 .کمنییهختییهم،چونکیم هیچسهتیبکهحهنا ه
 :وتمگاڵمییوهمییشله

یم باشلهوهبریئهتبم،لهحهنا هکهنییهوهم پێویستمبه -
کهوهتهکامداییادهوهشلهمهم،ئهگهکردنهتێیهاهتومامهقڵییهعه

به میت دهت  رێگنه،و ناتوینی لههک بهتیرۆریستال اکهبگری،
 .یکهتیرۆریسهدروسهده

وه - کاتێهیویدیرم پ لیسێک بهکیک ریربهسهخ ش به!
 .رلدهچوومهوهرگاکهدهوتولهگمپێوهئهوهجا ییهگااته


8 
بوودیکهئاساییهزیییینهله بهقووتارم پاسهرهبهلهپهو کهو
دهچاوهوهدیماوییهبهکه،رێمکرد کردم ێی پاسه. ناو کهب 

بێیهرکهسه و بهنگییهوتووم پاسهک جا.رتببووپههوهکهناو
داییالکهوهچوولهبڕیمویوێیهج رێکچاویاللێدهکالبهموسافیره

ب کانیرۆژئاویپ لیسهمڕۆئهی،کهینه TERRORIST وکێکبملهیه
 .نیووهژیکانیخ رئاوییالشلهورهگهوشارهرقاا ویوسهگرتییالته

موسافیره ێکهبهکهپاسه و هاودهدیوخهلهیشکانوت مرۆچوول،
بهچاوه م  شووشهکانی پهمییو چوورۆدهوهکهرهنجهی رل،دهله.

گییگڵیالوهکانیباریلب خویرهدا پهدیکهیپاسهکهرهنجهمییوپهله
زهدیده تهوێیهشهکوییهو دهیهوهقییهی دنوینیکی کانیش،ختهرهو
ئهوه رنیێشهک بهوی م  شهحی تووناوتوونی یاللهمه،وهکهوهنێو
 .کردده
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مێکیکسیستهولخ یوهیهمڕۆدهیئهجیتانگیرییهتهوسیاسهئه
یلتووروکاڵپیشانبیی،فرهسیاسیئاوه-ئابووری یومافییدیموکریسی،
تهیهتهوسیاسهیخ نوینینیئهتیبیاغهمرۆڤایه .کالویویمرۆڤهب 
ئه سیاسهلێ کهدهبهتهو دروستکرد جیتانی بارودۆخێکی خ ی ستی

 .ا کستهشوبهرووکهکاتهتێیییدهمکانهوچهویویئهته
دهواهده مرۆڤهت ههتوینێ ریزیبکا، جاکال بهنیل ریش
وکێشبکاتکالجڵهتوینێمرۆڤهدهوههیکهستییهبااڵده کتاکهت وه:

دهکه لهواهسێکی ئهت دهناو نییهتهواهو مافێکه هیچ ناشتوینیدی ،
ت ب ت:یهبکهکچاالکییه،هیچتییهههیکهویاسایهیئهوهرهدهله

کیتر،یه،شێوهیهوشێوهیاتیئهجب چیله،پ لیسێکبیرسیلهنییه
بێجگهرویت ب تنییههه.یوناکهیڕهپهفتارهمرهویالئهیالب ئه

سیوورهله ئهناو یاسایکانی بکهدی،هو تر شتێکی یهیچ بهواهده. ت
یاساکانییهرێگه لهخهوهی دهاک سیووردیر خ ییی رکێفی .کاتژێر

ئهبیاغه ی رۆشیگهیاسا ێژییهج رهم هزری ب  پڕۆژه، یریی،
م دێرنیته ه بز"Kant" کانه: ، "Hobbs" لوک هێگل"Locke" و ، 
"Hegel" وه ێتهگهده کاتهله. ئهوهو سهوهرووناکبیریل کهیال پانی،

کهگهئه ئهر ک نتریکتهسێک کهو ک مهلهی بڕیاردریوهنێویل ایی
نهجێبه دهجێ بیرێهکرد، سزی بێ ئه. بێگومال بهک نتریکته"و
  .یکێشاوهیرۆس دیریشهکهناسریوهکتێبهله،"اییهک مه

رۆژئاویییهئه لهمڕۆ سهکال دهگێژیوێکی ژی ختیی یکێشه:
دهنابهپه ئاا زتر تادل ناسی نالیستهریل و کانیشوهریستڕهبێ
گهبه گرفتهسێیدهشهخێرییی تییاڵیهک مه ، کالئابوورییهو
 .یهت...ریی ێکیکیشوهشهببێبهریکهخه،کهوهبیهرباڵوتردهبه

له:وملمالنێ شهلهکانیژیانمالج رێکهش،رۆژهمانهوێڕییئه
فوتب اه دهیاری نێویل دهبگرهوههتانواهکانی واڵتهکێشهگاتهتا

دهژیرهه دهنیهمهواهو بێیهسهکال، کالاڵتهسهاڵتییرو فوتب لئه. مڕۆ
وههه نییهر بهرزش دهشهاکه، نێویل ناس نالیستی ،تانهواه ێکی
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واڵته نێویل نییهملمالنێی پێشبڕکێ پرسیارهسهلهکال ویئابوورر ی
  .ل ژییهکیهکیتهپێشبڕکێیهاکهبه.کالتییهمرۆڤایه
ئێمههه جار تاکهوهنیل دهکهک وی کهسێک ژیانێکیلهزینی 

مالکهولرۆژگارهمانهژی ودهده...لتووریوکوفرهئازید،دیموکریسیی
باشیببییی به کالوبا هچییهکانیکارکردلدهدووبارهپاشرۆژه.

دهیهبیره کارهوهخ ییهک و ژیال خ شی باسی دهکانماو .ی کهل
له دنیاشهبههاوکات تری شهبهرۆژینهدی،کانی فوتب ایه ی  ی

  .کوژرێ اکیبێتاویلدهوخهپیر،نییلمیییلچهوهکانهرکردهسه
بهخه اکال دهرزینکردنهههنیهپروپاگهفریوی دهکال، و کڕلکڕل

 .لهککالخ شحالدهلمرۆڤهلوپهکه.کوداێ شب تاوه
رۆژینهکه لهسهچی میییل برسیهبهدیل دهر لهتی یپایهژیکێ ،

دیانهدهکهییکانمانسیاسییهرکردهسه بێوول ئازیدتر نیا وئه!
ئێمهئهوییکردووهکهیهک میییانهبارودۆخه  ێکیشهلهمڕۆ

بژی  دیموکریسییی زهئه! زهنهمهو دهمه، بکوژینی ب یهنهروونی ،
کهمهده پهول ئهسهلهردهمێک رووخسارهر خ رئاویدیییهدووینهم ی

  .نمدیبکه
لهسیاسه لیبریل شان یهسهتێکی کهکهلیبریاهر ئییگلستالییی،

دهرییهنوێیه بووهتی هاوکاتیش سیاسهبهکاو ئێستای ئاوی،رۆژتی
کایارییه سیاسهئه. ناشیرییتتهو سیاسیش فیکری رووی ری 

خ رئاوییه پڕوپاگهچون. تاکهنیهکی ئازیدی دهکهب  ئهکاسی وو
لهئازیدییه پێیش ک تایی ێیێههبازی دی ئهرینبهبهله. شییوهر

ب نا یزیبووللهبتریزلمافێکیترینییهییکردنقسهسلهکهتاکه
خ ییلاڵتیلیبرسهنیادهکیتهچون.دیتهمسیاسهمیئهیاساوسیسته

کانیسیاسیکیکێشهرهیدهێوهتوینێشده ئابووریی، تیاڵیهک مهیو
بگ  ێه بێجگهبه. سازشلهکورتی و ئاستهلهکردلریف رم

ییلیسیاسیلیبریرنامهبهیترله،هیچدیهتمسیاسهجیاجیاکانیئه
 .نییه
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لهکهتاکه بویرهس ئهکارو فرۆشتییی و کڕی  ئازیدییهکانی و
کهوهکاتهتاقییه بهسهده، ئهرههبه.میێیێرههاڵت سیاسهمی تهو
هللیبری بازی ی کهدیرییهرمایهسه، تهستهرهکه، ل ژیکیهکانی

دیارییهنیهههره کاتکانی پرۆسهرهسه. گهنجامی ئهشهی وکردنی
نل ژییهکیهته تهه، ناوهک بهنیا کڵ اکرد، مرۆڤی بوونیاکه ۆکی

رکێفیخ یهمرۆڤیخسته وهژێر ئێمهمهپالئهله. کیخ رئاوییهشیی
هه کهیهترمال مرۆڤایهبه، تری رووخسارێکی یال یتییانهدژی،
ئهخ رئاوییه شمه، هونهفهلسهفه: دیهێیانه، ...کانهکولتوورییهرو

ێییوله نیتشه: مارکس، سییی زی، فانگ گ،دیکارت، پیکاس ، ریمب ، ،
 .یهههتاد...کسییر،ه لیرلی ،ماالرمێب دلێر،شه

سیاسه رووخساری وێڕیی نههاوکات و دیب بکوژو ریتێکیتێکی
قبووایه جیاویزی خ رههدۆگماتیکی تری رووخسارێکی اڵتمالکردنییی،

 .تاد..تییهاڵیهری،سروشهوس زیک مههر،س فیگشی ر،هونه:یههه
ردوورووخساریرۆژئاویوتوینێت ویههدهیکهوخاکه،ئهویتهکه
خ رهه بییتێیی زیوزل)اڵت بکات( فهشی رییه: فهفهلسهتی یفهلسه،

کهتهشی رییه یالجڵهسهدهبه، وکردنیالوکڵ اکردنیالاڵتکردنیال،
فهیهویتهبه.مهستهئه شی رو روونتر، بهنهفهلسهکی قبووای

 .شیییرستگبهفێڵیمهنهودیکاکردلدۆگما


9 
 Canterburg یشاری گهپهملهکهناوژوورهیشتمهگهدویجار،که

سه  پاسهفهدی، درێژی هاتکهری ک تایی م له. دیسال امییگهریمب 
یڤی پهوتهکه ز. لهریمب  پهسهیاتر دو سال لهبهنجا ،ئێستار

نیپیاوکوژیلمهزه"،یخ یکهرۆژگاره چونکیههوهنووسیه" ستیکرد،
رۆژئاویریگتازهکه واڵتانی رۆژئاوی بهی رۆژئاوی دنیای یال دژی،

دهمرۆڤایه گاتتی میییاهئه. کهویییهو بهبییی ههرۆژئاوی مووو
تازهرێگهبهیکهل ژییهمیت  ئهوهیهکهرییهگی نجامێکیدروستیکرد،
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وکرد،ئهستیپێیهریمب ههیکهوئایییهئه.کات ێیدهترسیاکچاوه
کریمب خاکیپیاوێکیوه.ژی ئێستاتێیییدهئێمهکهیهمرۆژگارهئه

که ئاوێتهخ رههشی رێکیوییدیهێیا، تاڵتخ رئاوییتێیی اڵوێکهو
کرد ههئه. سیوورهو بهموو کهکانی دروستیکردبوولزینی، .خ رئاوی

یژیانیزیییووینهبهاکهشی رکرد،بهربهکههینهوکارهریمب ئه
  .وهکانیسڕییه،سیوورهخ یژیانیشهکشی رکهوهوهشییهخ 

میلله لههێیری لهمهر ریمب ،  The Time of the" :یکهکتێبه 
Assassins" اێدیده کریمب یوهنیهههردیلوسهرگهمیییاێکیسه:

ههله بهبهییستییناخی و هاویریکرد دنیادی وهیهگوێچکهرووی
  .ژینییهه

ک نتێکستهله دهم خوێیینهدی وهکرل کهئامادهرهایییگهی بێه،
.لمهئازیریویتری زهلهکێکهمالیههکنهمهزهیشهکهگهوبڕوییهبه

حکردووهپاچهستهیمرۆڤیدهیل ژکیهکییکوتهچونکیته مڕینیوکو
  .کاتل،ژیالوبوونمالدهمهزه

بووییهل ژییهکیهمیتهردهسهمهلئێمه ئامریزیسهرهکهبهدی و
کردووهلدروسهئازیرکێشالهیشب خ یژیانێکمهکییک،ئهته لێ.
وتهگبه ئهوهله،رهایییگهی ههمرۆڤهکه،یهوهشسامیاکتر سهکال
 .ژی دیدهوئازیرهناوئهلهکهلناکههوبه

بڵێدهرهایییگه تهئه،یویسه ههکییکهو رۆژگار ئهی ومال
ههلهکهنییهکییکهته ک نیی لهگرێکی تهبوو، مانایکییوێیی ک

.ریبوومرۆڤدیهێیهکهیانی،گهدیهێیالویالدیناییوخواقانینیده
  .کاتردهسهخولقێیێوحوکمیشیبهکییکمرۆڤدهمڕۆتهچیئهکه

نجامیرهسه.کاتوبوونمالدیارییهرهاڵتێکیگێژکهسهکییکدهته
ژێررکێفیویدنیابێاتهویخ رئاویتهیکهوهبووبهل ژییهکیهمتهئه

  .وهخ یه
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زهئهب یه ئێمهنهمهم ریمب مهزهلهی نی یشرهایییگهو
ئازی بکوژترهریویتر لهو چونکی ئهمهزه، لهنی ناتوینی  مڕۆدی
  .رزگاربی یییل ژیکیهیتهشه ههه

بزینی ئێمه،ئاسانیمرۆڤقڕبکاتتوینێبهل ژیدهکیهمڕۆتهئه
نه ئهیال ئهئهوهزینی  ئێیۆل ژییهنجامی  ناتوینی کهیهم

TERRORIST نیهوهئه:وهییهکتریجیابکهیهتیرۆریزملهدژهوبه
،اڵتبیهاکیخ رههیالخهرت پاشناوێکیموسڵمانانهگهئهسهبه
ۆریسهتیربهکرێیهئاسانیدهبه ت کهنییهگرییگشمهرویئههه.
رژێمهوه دژی ئێستا یال پێشتر کوردێک ودیکتات رهک کال

  .کالبیهمێیتالهفونیه
خهبه اڵم نوێیهژۆراکی یال ئاوی، به"رینی و دژهدیموکریسی

تیرۆریزم ئهله" ناپرس  به،وهخ یال بوو ههکێ چهو وموو ک
سهیارمهوهل ژییهکیهته یمدتی دیی کهوهئه! بوو ب یارمهکێ تی

بهالدنی ببێ تا ئهدی کهوهتیرۆریسه؟ ههئهی تیرۆریستهو یموو
 ...ووکانیخ رئاوییسیاسیبکییهچهیویتیئابووردروستکرد،یارمه

سیاسهبه رۆژئاوی مێژوو بهدرێژییی خ ی :ناسانیووهمج رهتی
له دیکتات ر دنیاکانیشهبهواڵتێکی دهدیتری کهدروسه کات،

کا،دروسهدهواڵتهوکیترب ئهشان یهوهمائههنوواڵتهپێویستیبه
به لێیهزۆر تیرۆریستی م ری گهدی یشکاوی لهکمهک لهو رسهیی

 .تینییهخ رئاویخاوهتکهبڵحتری سیاسههلکێکهشیهمهئه.کاتده
ربهتوپانت ایلیبریایزملهچاکهتهسیاسهرهوج ئهدویجارکه

 .تتیرۆرتری سیاسهبێتهده،کاتده


10 
ئییگلستالپێویستیبهئه ههکشمڕۆ بتوینێیهسییرێکیتر تاک  ،

له بیووسێو پااههاملێتێکیتر شان یهیئههککییهرهسهوینهوێیی ،و
سییرکش.بێه "To be or not to be: a terorrist" رسهیلهکهم ن ل گه
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بهله خ ییی بهرێگهکاتی ئهسهلهپرسیاروهکانییهمهرههی ور
کهدهنگانهئاسته بهیوهپهکات مرۆڤهنیی کهههو م دێرنیزمبوو،

ئهرههبه سومبولی هزرهمیتێیابوو، بوو "To be" و ئه. ئهلێ ومڕۆ
،یمرۆڤبیولختییانهوسهوپرسیار ئهمهبێلهدهیهتازهسییرهکش
بهلهکه زهسییریئهکشدیهاتوودی بیاسرێتهنهمهم وهیئێستا مله.
بگێڕلونیتیرۆریستانهمهبێرۆایزهمڕۆدههاملێتیئهدیکهنهمهزه

دهکهکییهرهسهپرسیاره بهی ببێ  To be or not to be:a   بێ
terorristهاملێهدهله بێبێرۆاێکیتریههشان یئێستادی رۆاێکی:

به بگێڕلدژهتیرۆریستیو تیرۆریسهدیپ شکریو یکهبوونهلهوکوتا.
ردووههبێبهات،دهبکTo be or not to be: a terorrist   :پرسیاری

دوو ووینهکهرۆاه رۆاێکی بییتبوونایهبهی تیمال چائه. نووسهرهو
ییکانیبوونمووگرفتهناوههبهسییرکردکهکهامڵێتیشبوووییله

وهئهکووتا،رۆبچێ کهوهبیۆزێتهاڵمهو رۆای، هاوکات بتوینێ چ ل
"باش" "خریپ"و یال  شه"، " خێر"و بگێڕێه" کسییردیشمیردهسهله.

یوملمالنێیهئه،یومرۆڤیم دێرلیسیحینێویلبڕویدیرینیمهکێشه
هامڵێتیبهیکهوهدویجارئه.ئاریوهیهێیایهه"خێر"و" شه"نێویل

 .بووه" شه"و"خێر"مئهملمالنێییلهسهکوشتییمه
 

11 
ناوسهلهکیمهیهناسهبتوینمههوبووتاکووهب ئهمنووسییهئه

زهئه بکێشمبکوژهنهمهم ،دی شی رییهوتاکوهاوکاتیش تێکیبتوینم
بێگوناتیرۆریستانه ببهختێکبهبهح؛ی ئهخ م بهخشم، یکهختهو

 ..Terorrist یتیرۆریسهکردمیبهتێکیک ل نیالهریسیاسهنوێیه
ههگه ت  لهبهوهلهنووکهر بیر و بیه زهئاگا مردووهنهمهو
گوماللهوهیتهبکهنگهبێیه مناوئهیلهکانیخ تبکهتێڕوینییهو

دهبکوژهتهسیاسه ت  بتهدی، ئهتهولیالنهبێ، ورهبهمپرسیارهول،
 ."To be or not to be: a terorrist " :وهیتهروویخ تییبکه
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