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 :ستیوێپ یکەیەوش

دەم بکوتێ لە بابەتە حەرامکراوەکان."  کە   کاتێ لە دایک دەبێ ئەرستۆ دەڵێت "بیروباوەڕی مەزن                     

  یدوا  انی موانەدواتر ه  ەک ە بووەه یک ێمەرهەب مەاڵب ە بوو تەحمەز  ەشیمەباودا ه ەڕی روباو ی ب ەل ینێشکەرچ

ئەمە بۆ هەر بیروباوەڕێکی نوێ یان دیدێکی جیا لەوەی کە هەیە هاتۆتە  . یکردن ەنیم  ەتەوتوونەک اخود ی وتوونەک

  ە ب کیزێن یکانەستەد ەب ەو خام یاسیو س ینیو ئا یی ژووێو م  یری شنبۆر ەمز ەر  یواو ەت  داەر ێمن لپێش. 

  ە وە توند  یکەیەخنەو ر اریپرس رێ ژ ەمەخەد، بەتایبەت ئەوانەی ناوچەی سلێمانی، مانۆخ ی رابردوو ەل  کەیەدەس

  قڵخو و ەئ کوەڵب نین کوردە جووەکان رەه ەکەلەسە. مکوردە جووەکان یە نووسراوە ن کارەساتی ەیلەسەم ەڕمەل

و    یری شنبۆو ر یاسیو س ی تیەەاڵ مۆک ەشتنەیگێو ت ەییکزادەو نم تەهامەو ش اتیخالقەو ئ ستیو ەڵو ه  ڵراۆو م



   مەاڵب  وات،ڕەد زیاد لە پیویست  نڵێب ێ ب ەنگەبوون. ر داێی ت  ەیمێئ یکانییەژووێم ەمزەر  ەک  یەیەست ۆدۆڤمر

    ئەلبێر کامۆ. ."ەوەنیزۆبد کانونبووە یەراست گەر بمانەوێ نڕۆیب زیاد لە پیویست  ێبەد ەمێئ"

 ئیدریس مستەفا 
 ٢٠٢١خەرمانانی 

 

 کەن ەرانمانی باووباپ ەیگێکوردستان ج یتاڵ وسلێمانی شاری ئێمەیە، "وتەی باپیرە خایم بۆ حەکیمی کوڕی: 

ش لە قەاڵچواالن بووین و بە رەنجی شانی خۆمان ژیاوین. ئەوە  یئێمە پێش دروستبوونی شاری سلێمان. لیسرائیئ

کەم و سوکایەتی پێکردنەوە   اویچبە  و دەرەبەگ بۆ زیاتر لە سێ سەد ساڵ ئەچێت ئێمە رەنج دەدەین و شێخ

  یشار یدروستکردن  ەو ل ە کبووی دا ە ل چواالنەاڵق  ەل مەورەگ  ەریباپ تەماشای ئێمە دەکەن و سەرانەمان لێ ئەسێنن.

خۆی یەکەم بەردی بناغەی گەڕەکی جولەکانی داناوە. بە پارە و بیری ئەو بازاڕ و   و  ەبوو   ژکارێراو  دایمانێسل

ئابوریی شار دروستکراوە و بووژاوەتەوە. ئێستا ئەوان ئێمە بە دەرەکی و غەریب لە قەڵەم ئەدەن و بەرەو  

 ٢٦٠بە کۆمەڵ دەرمان ئەپەڕێنن." ال  ئیسرائیل یەک یەک و  

 *** 

 رێژەی بابەت... د

و بێگانەبوون بە کوردستان؟ ئایا میوان ئایا جووەکانی کوردستان کورد نەبوون یان تەنها کەمینەیەکی ئاینی بوون 

یاخود کوردی رەسەنی ئەو واڵتە و شاری سلێمانی بوون؟ ئەمە ئەو  بوون یان خانەخوێ خۆیان بوون؟ 

  نی و نە ئەم دەمەش نازانننەیانزانە ئەو دەم پرسی جووی لە کوردستان خستە بەردەم هەمووان و کە  پرسیارەیە 

  مێژووی هەزاران ساڵەیلە کوردستان لەگەڵ  جوومێژووی چۆن لێی تێبگەن و چۆن مامەڵەی لەگەڵدا بکەن. 

ئاینی پێوە نیە. هەر خەڵکانێک لە بنار   خودواڵتەکەدایە. کوردبوون یان کوردستانی بوون هیچ ماکێکی زمانەوانی یا

گەورە و  ە. دەیان لەهجەی جیاواز و فرە رەگەزی و دوو زوبانی تەدا ژیابێ کورداڵ و سەر و خوارووی ئەم و

وە  انەبە داب و نەریت و فەرهەنگی جیاوازی خۆی و ناوچەهۆز و تیرە و چەندان قەوم و  لە یەک نئاخاوت جودای

و هەبوونی چەندان ئاین و ئاینزا و شوێنەوارە مێژووەییەکانیان ئەوەمان پێدەڵێن کوردبوون و کوردستانی بوون  

دێرین و    مانا و تێگەیشتنە. بە هەموو زێک نیەگەماڵ و موڵکی هیچ لەهجەیەک و زوبانێک و ئاینێک و رە ابە تەنه

   .نکان هاواڵتیەکی کوردی رەسەنی کوردستانجووەان هاوچەرخەک



  مە. ئە وە تەوکراوڵ ب ٢٠١٩ ڵیو سا ە نوسراو ەوە"براهامەئ رانی"م نیەال  ەل  یەکورد یکێمانۆر یسارا، ناو یشتمانین

لەگەڵ یادەوەری هەندێ لە   بە ناوی باپیر خایم ی شاری سلێمانیەجووکوردێکی  یکانەنوسراو یەرە وەادی ەمانۆر

ی جوالنەوەی چەکداری نوێی کوردی لە کوردستان بوون و  نتای هەڵگیرساە نەوەکانی کە تاکو سەر

ە  یبیرەوەربەشداریکەرێکی سەرەکی و چاالکوان و هەستەی بیری نەتەوەیی نوێی کوردی بوون.  رۆمانەکە بە 

هەزار و   یناڵسا ەل یکانەرووداو   ەک دەستپێدەکات خۆی   یدوا  یکانەو ەندواتر و   میخا ەر یباپ نوسراوەکانی

کە سلێمانی بە هیچ   میخا ە ریباپ  .درێژ دەبێتەوە کانەد ەو ەنبۆ  ترو دوا فتاکانەح یساالن ە گاتەتا دنۆسەدەکانەوە  

  یکێ کورد ە ب ۆیخ دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی لە ناوەڕاستی نەوەدەکاندا. ئەو   ،شوێنێکی تری دونیا ناگۆڕێتەوە

  و ەل ەی وەئ ەڵ گە. لی بژ اتوانێندایک بووە لە کە لێی  یمانێ سل یکوردستان و شار  ێو ب ێنەداد یستانکورد

  ەڵگەل ەک  ەداویپ  یزۆسلە پاریس   ەیکەعاشق ەو خانم  ەکردوو یوروپاەئ یتاناڵو  مووەه یرە فەس داەمەردەس

 یئاسمان جوو ە دژ ب یزمیناز ەڕیروباویرابردوودا ب  ەی د ەس یکانیەس ییتاۆ ک ەل ەچونک  کایمرەئ ۆب باتیب  داۆیخ

  ەل وروپا،ەئ ڵیناو د ەل داتەد  ارڕیب ۆیەب  ،یبژ یمانێسل  ێب ە ویتوانەین ێلەد  ۆیخ کە و  مەاڵبوو ب  ینەت  یوروپاەئ

کوردە   ەیوەئ ی. دوا ی مانێسل ەو ەتەڕێ و بگ  تێب ەیعاشقک ەخانم ی ردارەستبەد ەوەسیپار یکانەقامەش ەیاسیپ

  ید ێز  ەیو ەئ ۆب تاڵو   یتر یجوو دەیان  کەو یکانەوەو ن مەئ نێکرەد  رەد ەربە د  لیئسرایئ و ەر ەب جووەکان

و   اندایر ەسەب نەد ەد  کداێ و ەش ەل یچەک  ن،ۆڕگ ەد انۆیخ ینیو ئا ەزنامەگەناو و ر  دایناچار ەل نێڵهەنێج ەب انۆیخ

  یدوو  ەو ل ەبوو  میخا ین ێخو ەڵیک ێت یمانێلس یکوردستان و شار  یستیوەشۆ. خنە کەد انیر ەد  لیسرائیئ وە رەب

  م ەکیە ەی نێشو وەل ستیو ەید  میخا ەر ی. باپێب شیدوا جار  ۆب  رەگ یمانێسل ە وەتەڕێ بگ ێ تاکوڕگە ەد  کێتە رفەد

ی قاچاغ و  یەک بە رێگە  داڵیسا ٩٦ ینەمەت ە ل ۆیەبکات، ب ییانئاوایژ  ێو ەل رەه ە ناوێهەڵه انیژ ەب یجار چاو

  ی شارگەڕەکی جولەکان و تەواوی ناو  ەب  انەڕگ ەل  کێژ ۆر  ندەچ یو دوا یمانێسل  ۆب  ەوە تەڕێگەد ترسناکەوە 

لە   دڵی  ،ندتێدا شکا اندڵی خۆی، ئەو شارەی یکە رین و دڵگیرەی شارە ش ەل  رەو ه کاتە د یی دوا  یچۆک دایمانێسل

 خۆی.   وەسیەتیلەسەر  تێژرێنەد لیدان دەکەوێت هەر لەوێش  

 

 بیروباوەڕی باپیرە خایم و نەوەکانی... 

 یبوون  ەیر ەجەش ەب ستگرتنەد  ەڵگ ەل ت،یەلمانەو ع ەییوەت ەن یری دوو ئاستدا، ب ەل  میخاباپیرە  یکانیەفکر  ەراتیم

  ە ریباپ  یو بیرباوەڕی تازەگەریانە ەکوردان یکێروح ە سارا و ساالر ب .ەویەکانە و ەن ینێخو ەتێ چەد ەوەانۆیخ



سەرتا لە شار و دواتر   نە کەد  یکورد  یاسیس ێینو ەیوەناڵجو یدانەڵ رهەس یشدارە و ب  بنەد  ەرد ەرو ەپ  ەوەمیخا

لەو   بیروباوەڕی چەپگەرایی کە. یقوربان ەب نەکە د  ۆب یانیشۆخ یانیو گ ڵو حا ڵما داەناوێپ  وەل  لە شاخ.

ووە هەستەی بیری نەتەوەیی بۆ میللەتە ژێردەستەکان یەکەم جار لە باپیر خایمەوە هات ب ب سەردەمە جیهانیەدا

بۆ   و لەگەل خۆیدا کتێبی سەرمایەی مارکس دەهێنێت ئاشنا دەبێت بە ئەدەبیاتی مارکسی دادغکاتێک لە بە

خایم  نەوەی ی کۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان. دواتر ساالر و سارا دەبنە بەشێکی کارا لە بیر و جوال ؛سلێمانی

  و نەوەکانی هێند پەرۆشی کوردستان و شەیدای شاری سلێمانی بوون ئەوەندە بە دوای ئاینزاییەکەیانەوە نەبوون

یاداشتەکانی سارا کە بەشی سێیەمی  .  چونکە خایم فێری کردبوون کە وەک ئاین جوون بەاڵم وەک نەتەوە کوردن

سیاسەت، بۆ  ئاین، بۆ ی بیر و باوەڕەکانی خایم بۆ نەوەکانی چ بۆ ژیان، بۆ دونیا، بۆ رۆمانەکەیە، کرۆک

مەینەتی، بۆ مێژوو، بۆ کەلتور و فەرهەنگ لەوێدا  و  کوردبوون، بۆ هاوڕییەتی، بۆ مرۆڤدۆستی، بۆ خەم

بیانخوێنێتەوە.   ٣٦٦-٣٤٩ نمایشکراون و من لێرەدا دووبارەی ناکەمەوە و خوێنەر خۆی دەتوانێ لە الپەڕەکانی

ەم ئەو رۆمانانەی بە زمانی کوردی بڵوبۆتەوە تا ئێستا ئەوەیە کە  جئەوەی ئەم رۆمانە جیا دەکاتەوە لە سەر

المان؛ و   ۆب  ەو ەتەڕێ گەو د  ێنێشکەد  تیکێب لیساموئ  ەیک ەکستێت  ەیوێچوارچ دەبێ بە گۆدۆ و براهام،ەران ئیم

سارا و   یرووداو ەراست یکۆر یو چ  ەویە تیە وینوس دا یستەرد ەب یکانەڕە الپ ەل ەک  میخا ەریباپ یکاننامەاداشتی

 یمانێ سل یشار یکوردە جووەکان یانیژ ەی شتەرگوز ەس  ەبنە د تانکوردس ەل میخا یکانێیەنو  ەوە ن کەو شیساالر

کە بە رای من دەبوو رۆمانەکە درێژتر بوایە   کاتەد شمانەشکێپ  داەڕەیی الپ  دەچوار س رەوروبە د یکێمانۆر  ەو ل

دەهێنن تێیدا  کچونکە رووداوەکانی یەک سەدەی رابردوو کە کوردە جووەکانی شاری سلێمانی بەشێکی بنەڕەتی پێ 

 . ن و دەبوو زۆرتری لەسەر بڕۆیشتایەرووداوگەلێکی ئیجگار گەورە و درێژخایەنەکانی مێژووی ئێمە

 

 ییژووێم یک ێرمەشبۆ  کێمانۆر

دوژمنەکانمان لە یادناکەین، بەڵکو بیدەنگی هاوڕێکانیشمان." مارتن لۆثەر    و کرداری  نەک هەر قسەواجار ئێمە "د

 کینگ.

بەڵکو بۆ شەرمێکی مێژوویی نوسراوە.  بەو مانایەی بچێتە خانەی رۆمانی مێژووییەوە یی نیە ومێژو ەمانۆر مەئ

  ەیربار ەد  کوەڵب واوەو ت   ێداب انیروو  یەرابردوو ن ی رووداو ێند ەه ەیربار ەد نهاەت ەب رەهنیشتمانی سارا 



ەورانەمان دەخاتە ژێر  د و ەئنەک هەر  یبوون یواو ە ت ەک  ەیەم ێئ یتاڵ و یرەنێرمهە پرش ییژوو ێم یکێناغۆق

  ژدانیو ەمانۆر  مە. ئیرەس ەل نگەد  ەنەیەین رەگ ستاشمانێئ مێژووییەوە؛ بگرەپرسیارگەلێکی مۆراڵی و مرۆیی و 

  مە.  ئبنەدروست ن الەل ارتیو پرس   ەیکەن رەسەل یکەیەستیو ەڵه ەمەستەئ ەک  کێحوکم مەردەب ەخاتەد  مانڵقەو ع

  ەرانێبو یکەیەو خام ەانۆی راستگ  ی کێستەو ه ێو جوان نوسراب ێب کێمانۆر نهاەت ەب   ەرچووەدە وەمن ل ی ال ە بێکت

  ەروو ک ەخاتەد  یو فکر ییژووێم یمکەو چ تەباب یلەمۆ و ک ەاندوو ەڕپێت یمانۆر یبڵ قا ەبێکت  مەئ کوەڵب  ،یتێبینوس

و   یاسیو س  یتیەەاڵ مۆو ک یر یشنبۆو ر   یبەدە ئ یژووێم یراپاکەو س شۆج ەنەخەکورد د  ۆیمر یهزر

  ەید ەس یورانە د یکانیتیەەاڵ مۆو ک یبە دەو ئ یاسیو س ی ریشنبۆر  ەمز ە. رەوەاریپرس ر ێژ ەنەخەد  ەیکیەخالقەئ

  ە ک ەو ەنینێمەد داەرمە ش و ەل رەه رناەگەئ نێیدابنێپ  یدان  ەهاتوو یکات ەراگرتوو  کدا ێرمەش ەل انەیمێ رابردوو ئ

 ..هتد.  ەیک ەند ەوێو ن ری شنبۆو ر رەنوس یرمەش ،ەنوخب یرمەش ت،ەاڵ سەد  یرمەش ک ەو نیدا ێیت

  .ێنێمەتاد  ەو ەداتە د نگەد  داە مێئ ییژووێو م  یتیەەاڵمۆو ک  یاسیو س  یبە دەئ یند ەوێن ە ل ەکێنگەز ەمانۆر مەئ

  ەک نەوانەئ تێد انەی ژیو ق  نەکە سارادا هاوارد یشتمانین ەل ەبن ک  ەنگانەد وەئ ی ستیب  ێگو ێوەانینا ەیوانەئ

 ەمانۆر مەئ واەئ نێڵو مانداۆخ یکانییە ژژوو ێ م یەراست  ییدوا  ەب یشەوانەئ  تن،ەڤبژن کانیە راست ێوەانینا

  ێب کاتەد مانۆخ یکانەرەنێرمهە ش ڕو پ یاراوئاز ییە ژووێم ەناغۆق  ەل کێک یە ەباس ل ەک  ێنێشکەد  مانیتی نوویت

 انیکێباس ەوەتەمانەئ ەو زار ب  ەزار  اخود یلەسەر نووسی بێ  انەیکەڕەپ ەمیئ رەمزەکانی ەل ک ێکیە  چیه ەیوەئ

و    رکراونەد  کداێکات  ەل انۆیخ ی تاڵو  ۆب  ەکردوو انیچۆک کوردە جووەکان ەک  ەستومانیب  رەه ە مێ. ئێ کردب

  ڵەیزارساەه ینەسەر یشتمانین کداێکات  ەل ە وەتەچوون انۆیخ ینەسەر یشتمانیو ن ۆ کراون و ب ناڵراونراون و تا

 !ەکوردستان بوو  وانەئ

  داە مێئ ەیتاڵو  مەئ یکێ قوژبن و سوچ چیه ە ل ەک تەڵێد  ێپ کمانێ ژگارۆر  یکانیەراست براهامەئ رانیم  

و    ەخنکاندوو مانەانیراست وەئ مانۆخ کوەڵب ، ەبووەگرنگ ن مانۆب رەه  کەن ەچونک ەو ەتەنوسراوەن

  ،ێی پ ە ندەمڵەوەد جگارێئ راسا یشتمانێن ەک ەوار ەنێو شو  ەگەڵب  ەیک ەبستراکتەئ ەبار ک ەو ژوو ێ . مەوەتەشاردوومان

  نیتر نینگەو ز  نیتر ۆراستگ  وا ەئ نەیبک  یرەیس  ڵ راۆو م  ژدانیو و   یر ەوەادی و  یکە زار  یگوفت کەو  مەاڵب

ەردەم  مێژووی جووەکانی کوردستان جگە لە خەفەکردنی بابەتەکەی لە ئاستە رەسمی و نوخبەییەکەیدا، ه. ە ژووێم

لە هەر  هەموو کەسێکی ئەم واڵتە، تارماییەکەی هەمێشە بەسەر ئاسمانی شاردا هاتووە و چووە.   زیندوو بووە و 

دەزانن جوو هەبوونە لێرە بەاڵم کەس باسی ئەو کارەسات و مەینەتیانە ناکات کە ، شارداکونج و قوژبنێکی 



  . عەقڵی باو ئاوها بووە گوایە دەگەڕێنەوە "زیدی باوباپیرانی خۆیان".چۆن واڵتیان بە جێهێشت وسەریاندا هات بە

دستان ئێجگار بە ئازارە نەک بۆ خۆیان بە تەنها بەڵکو  کارەساتی دەرکردن و راگواستنی کوردە جووەکان لە کور

و دۆست و هاوڕێ  وسێ رابۆ هەموو ویژدانە زیندووەکانیش. لەو دەمەدا خەڵکانی ئاسایی هەبوون بۆ د 

یان گریابوون و خەمیان بۆ خواردبوون بەاڵم ئەوەی ویژدان و خەم و ئازار میوانی نەبووە رەمزە  نجووەکا

وبگرە لە کاتی    بارەوە نەیان نوسیوە ویەک وشە چیە لە ئێمە بووە کە  یەمەکانڵەهلی قەئرۆشنبیری و ئەدەبی و 

گریان و فیغانەکانی راگواستنی منداڵ و کچ و ژن و پیاوە جووەکاندا شعریان بۆ دوو چاوی کاڵ و قژی زەرد و  

 . لیزدالەگەڵ داگیرکەری تورک و ئینگ ی هەندی لەو نوخبانەلەمەش خراپتر دەستێکەاڵوبوون....

  ە ل، ١٩٤٧ژمارەی جولەکان ساڵ بە ساڵ بەرەو کەمی دەچوو، بەاڵم هێشتاکە، بەپێی ژمێریاری عێراقی ساڵی 

و لە کوردستان نیشتەجێن. تەنها لە شاری سلێمانی، لەو دەورەیەدا، زیاتر لە سێ  جو زار ەه18 ەیكیكوردستاندا نز

ئەو هەموو  کەچی،  .وەک بڵقی سەر ئاو نەمانهەزار کوردی جوو هەبوون و دوای دوو سێ ساڵ قلبڕکران و 

، بگرە لەو  عیر و مێژوونوس و "کەڵە پیاوانەی" دونیای رۆشنبیری ئێمە هەر هیچیان لەسەر نەنوسیوەائەدیب و ش

و پیرەمێردیش   نوسیوە  زەرد و پەچەی ژێر عەباهۆنراوەیان بۆ پرچی فاتیمە و قژی  دەمەدا هەردی و گۆران

بوون  رۆژنامەکەی کۆمەکی ماڵی  کوردە جووەکانی شاری سلێمانی الپەڕەکانی ژین ی پێڕازاندۆتەوە لە کاتێکدا

  کانوەجو باپیرە خایم بۆی گێڕامەوە کاتێک لەو گەرەکەدا"  ساالر دەڵێ. وەک پیرەمێرد خۆی دانی پێدادەنێ

ین لە یەکەم الپەڕەیدا شعرێکی عەبدوڵڵ گۆرانی  ، ئەو رۆژە رۆژنامەی ژکران یر ۆل ی و سوار زرانێ راگو

بڵوکردبۆوە، شعرەکە باسی گوڵ و دڵ و تیر و شیری کردبوو. الپەرەی دووەم ئەحمەد هەردی و ئیتر فڵن و  

، خوانەکات ئەو رووداوانە کاریگەری لەسەر یەکێک لەو نوسەرانە  فیسار نوسەر لەسەر عەشق و ئەوین نوسیبویان

 ٢٣٥انە ئەوەیە ماڵوێرانی و کارەسات ئەگەر ئەوانە رێبەری و چاوساغی میللەتی کورد بکەن." الکردبێت. ئیتر بڕو

بۆ   مانەژگارۆ ر وەئ ەکانیبە کامێرایەکی رەنگارەنگەوە باسی رۆژە رەشسارادا  یشتمانین ەلئەبراهام  رانیم

 یکانە گەس مەرد ەب ەو خستمان داەڵه مانڕو تو  ەوە کردێل مانۆخ ینەد ەب  یشەب نیندووتریز  ەمێ ئچۆن  ەک دەکات

  رەب  ەتێو ەکە د ە تەللیم وەئ واەئ گرتەن ۆیخ ەیستەج  یک ێشەب ە ل زێر  کێتەللیم شی کێ. کاتنەبک  ڵیوەتا ک  ژووێم

  ی واوە ت داە مێئ یژوو ێ م ەل ەڕەالپ  ەڵیمۆک ەی وەدانەڵ. هنیوتووەک  یر ەبئیمە یەکبینە  نۆچ کەو  ژووێم یتەفرەن

 یاسیس  یری ب ەیرچاوەس  ە تەبوون ەیناڵاوماقویو پ ییژوو ێو م یاسیو س ستەد ەب ەو خام  یری شنبۆر ە مزەر وەئ

  یکێقوژبن موو ەه ەگاتەتا د  یرە وربەو د یمانێسل ەچ ل ە مێئ ەییوەت ەن یتەرامەک یمزە و ر یت یەکوردا  یری شنبۆو ر



  اندایرەبێ س ەل ستاێئ ەک ە مێ ئ ەیوانەبن. ئ  ربازەد  ێیل ەمەستەئ ە ک ەو ڵەقو هاەو  یکێار یپرس ر ێژ ەچنەکوردستان د

، بگرە بوونەتە شەرمێک لە  نین ییەژووێم ەز ێر  مووەه وەئ ینیەشانەک هەر  نیستەوە د انۆیب سنگ رەسەل ستەد

 .  ژیان و رابردووی ئێمەدا

  رەسەب ستاێ ئ ەمێئ ە ک ەو ییەژووێم ەیگەڵرووداو و ب  ەڵێمۆک ەب براهامەئ رانیسارادا م یشتمانین ەل

  ەو هزر  کانە ندوویز ەژدان یو  ەمەستەئ ەک  کێلەگیراست مەرد ەب ەمانخاتەد  نیژ ەد ێیو ل  ن ەڕۆید دا ەیکە وارەنێشو

شەرمە مێژووییانە ئیمە دەخاتە تێگەیشتن و هەڵوێست وەرگرتن لەو . نەبک ڵغاف ێل یانۆیبتوانن خ کانە ستۆدۆڤمر

دۆخێکەوە کە عەقڵێکی سالم و ویژدانێکی مرۆییانە ببێتە میوانی هەمیشەیی سەرخوانی بیرکردنەوە و مۆراڵ و  

  مەب ەی مێئ یستاێئەقڵی و روحی عدونیای   ەک ەوەنیبچ داە ژووێم وەئ ر ەسەب ێ بەد ر ەه کەن ە میئئاوەزمان. بۆیە 

کە دەگمەنترین شەرمی بۆ دروست   نەیبک دا ەژووێم وە ئ رەسەب  کیەتاەکود  ێبەد  کوەڵب ، ەاندووەیگ ەبارەنال ەخۆد

کردووین چونکە لە هیچ یەکێک لە ناو میللەتانی دونیادا نەبووە نوخبەکان لە هەموو ئاست و بوارێکدا بێدەنگی و  

ێک لە دێرێنترین ئەو  پەالمار هەڵبژێرین لە بەرامبەر کەمینەکانداب بەتایبەت کەمینی کوردە جووەکان کە یەک 

 شتەو گوز  یە ن کیەرابردوو نهاەتەب  رەه ژووێ. مقەومانەن کە شانیان داوەتە بەر رەوڕەوەی مێژووی ئەم واڵتەدا

  نێڵیبه ێناب ۆیەب   ەوە تێنوسر ەد  ژووێم ەب ستایئ ەیناسێ. پ ەناوێکهێپ یستامانێئ ەک  کنێلەرووداوگ   کوەڵ ب ێبووب 

  ڕپ  یکیە ژووێم  رەسەب تێب  کیەتاە کود رەه ک ەن کەیەوەداچوونێ. پەوە تێبنوسر ۆب ستایئ کەو مانەندیئا

  یکەیەوارێئ ەل موانەه  ەک کیەستاێمە . ئمانەستاکێئ  ۆ ب تێب  شیکێراسان کوەڵب داەمێئ ەیانۆڤو نامر رەنێرمهەش

  یو کردار   ریب ییشناۆر  کێتەلل یو م سەک چی. همانەوی کاز  یچ جا نینیبب ێڵ بول نیناتوان ە ک نیژە د خندایل  ینگەدر

 یخالقەئ ، ەویەخالقەئ یاری پرس  رێژ ەخاتەن ۆی خ یرابردوو   یواوەت  تووێب  رەگ تێنیناب ەو ۆیەخەب ێجەدروست و ب

و   ەرانێبو  یکێنگاوەسارا ه یشتمانین یمانۆ. ر مەڵێد ە وە کیەزرو ه ڵیراۆو م یژدانیو و ینسانیمانا ئ ەب

  کراوانێ ل مڵزو یمەلەق  ەب ە ک ەیرووداوان وە ئ ەیوەنینوس ەب نهاەت براهام،ەئ رانی . مدایەراستا مەل ەانینیقەراست

 انیانریباووباپ یندراو ەکەڵه  ۆڕی و گ  انیکردنێپ  سوکایەتیو کوشتن و  یر ەدە ربە د ەیژ یهاوار و ق ەنوسراون و ب 

 . بوون  ەتاڵو  وەئرەسەنی  یکەڵخ شیوانەئ ەچونک "نیبوو  ەر ێل شەم ێئ" نڵێتاکو ب ەو ەتەوینوس انیکانەوش

 

 



 ژوودا ێم  رەسەب تاەکود

 .ڵکامب  فیزۆج ."راونیگەڵه داێوەل کانەنینجەگ ،یناو ەتیبچ یترسەد ێیل ەیوتەشکەئ وە"ئ  

کە مانای کەمینیەک ئینقالب بەسەر   ێدیارە کودەتا وشەیەکە زیدەتر نێگەتیڤ دێتە بەرچاو و لە سیاسەتدا بەکارد 

ئەوەی من لێرەدا مەبەستمە ئەو  وە حوکمی زۆربە دەکەن. ێ ەزگایەکدا دەکەن و لەود  دەسەاڵتێک، دەولەتێکدا یان

کەمینیە لە نوخبە یان سیمبوڵەکانە کە شەرمێکیان دروست کردووە لە مێژوژویەکدا و ئەرکی نوخبە و رەمزی  

ئیستای ئاریشە و تێکشکا   ؛مێژووە پڕ شەرمهێنەرەدا بکات کە ئێستامانی پێکهێناوە ئێستایە کودەتایەک بەسەر ئەو

ئەم ئێستایەمان پێوستی بە راسانێک هەیە هەر وەك چۆن میللەتانی تری  و وێرانە لە هەموو ئاست و بوارێکدا. 

دەرفەتێکی   شاندا.دونیا پێی هەستان و زیندوو بوونەوە و رووسوری خۆیان لە الی خەڵکی خۆیان و جیهانیش نی

   مۆراڵی و مێژوویی لەبەردەم ئێمەی کورددا هەیە و دەتوانین مێژوویەکی تر جیا لەوەی کە هەیە بنوسینەوە. 

  ە بوو رەنێرمهەشڕچ پ ێو ەکە ردەد انۆیب کێکات نە کەد انداۆیخ یکانەیی ژووێمبەها  رەسەب نقالبیئ کانەتەللیم

باکور    یرە شویک  ردووەه ی تاناڵو یکانەو ەتەن دا ییدوا  ەیناڵسا ندەچ مەو ل دایهانیج یئاست ر ەسە. لانەیکەرابردوو 

  نەد ەد انەیانییژوو ێم ەمزە ر و ەئ یالمارەپ ەرانێ بو  رۆو ز ە کردووێستپەد انەینێو ێب  ی کیەرەشخێستپەو باشور د

  ردووەه ەی وە رەز ۆد  ەب ە ، ک١٥٠٦-١٤٥١ مبوس،ۆڵۆک  رەف ۆستی. کرە بوو انیشاناز  ەی گێج ڵەسا دانەس ەک

و   نرانێرووخواڵتانی هەردوو کیشوەر  ەل ک ێرۆز  ەل یکانەرە کەیپ ت،ێد کایمرەئباکور و باشوری  یرە شوێک

و    ەبوو یسابچیغتیو ئ  کوژۆڤ و مر رەنکاڵتا  یکێسەک، کۆڵۆمبوس، خست انیرەد کانیەژووێم ەنامەگەڵ. بنرانێسووت

  یوالت ی رەنێزرەدام یباوک دا، ەنەک ە. ل ەکردوو یکان،ەسوور  یەهند کان،یە بووم  ەوەت ەن یگروپ ندانەچ قەتڵوعامی

  ەب داە نەک ینێشو ێندەه  ەچوو. ل مبوسۆڵۆک  یردەد مان ەه ە ب ،١٨٩١-١٨١٥ دڵناۆماکد ەی ئ نۆج دا،ەنەک  ڵیدرایف

و ئەو پرۆسە ئێستاش بەردەوامە لە شار و   شکاند انەیکەرە کەیپ  ەڕۆوی ن یژۆر  ەب تاڵو  یختەت یپا ەل تەبیات

 یندنێخو یجەنهەم ەل ییژووێم ەیو ەرانێگ  یتێنۆچ ەک  ێکرەدە وەئ رەسەل ەقس ستاێ ئ ەبگر .شارۆچکەکانی کەنەدا

و لە ئیستادا کە من ئەم باسە دەنووسم   و چەندان هەوڵ هەن لەم بارەیەوە تێ ب  رداە سەب ۆڕیوگڵئا داەنەک

  ەل ەوەکانیەروپەئ نیەال ەل  کانیەبوم  ەوە تەن یکوژ ەڵمۆک  داەنەک  یژووێم ە ل ەیو ەل ەجگ ەمەئ ،خەریکی ئەو بابەتەن

  ی گێپ ینیو  یشار ەللەم مانگەدا . شۆزانک  ەب گاتەتا د ەوڵیەمندا یندنیخو یمانەد  ەل ر ەه یەدا یقوتاب یستەرد ەب

  یالرە ت م ەردە بەل ەک  ە وەخوار یەناێه انیتانیر ەب یا یرۆکت ڤی یشاژن یر ەکەیپ داەنەک  یباۆتیمان یمێر ەه ەربەس

  یتیە رۆمبرات یئ یتونڵئا یمەرد ەس ەب  ا،یرۆکتڤیشاژن  یمە رد ەدانرابوو. س بۆ چەندەها ساڵ داێمە رەه وەئ یمانەرلەپ



هەموو ئەو رەمزانەی لە دەمانی کۆیەالیەتی ئەمریکادا دەوریان هەبووە بە سیاسی و   ت.ێنرەداد  ایتانیرەب

 جەنەرالەکانیانەوە پەیکەرەکانیان رووخێنران.

  ەیبارە کرد س ایقیفرەئ یر ەشویک لە  یایبینام یتاڵ و ەل  یبوردنێ ل یداوا یسم ەر ەب ای مانەڵئ یتاڵرابردوو، و  یمانگ 

  شیک یەپاک تیەن ک ەدابوو. و ینجامەئ ە تاڵو  وەرابردوودا ل  ید ەس ەل  یەیکوژ ەڵمۆو ک  یرانکارێو و   ڕکوشتوب وەب

و    دانیپەشەگ یکانە بوار  ەتێخشەبە د  ،یکیمرەئ ی الرۆد  نیۆمل د ەس ێو س اریمل کیە  ە کاتەد  ەک ، ۆریئ اریمل کیە

کە   گەیاندانرایلە بەیاننامەیەکدا . بەریتانیا، بە دیاریکراوی کڵێسای ئینگلتەرا، لەم هەفەتەیدا ی نامیبیاە وەدانکردنەئاو

بە رەسمی داوای لێبوردن لەو جووانەی واڵت    خەریکی گەاڵڵەکردنی قانونێکن بە ناوی "قانونی پەشیمانی" کە تێیدا

ژمارەی جووەکان  ماڵ و حاڵیان خواردوون.  بکەن کە لەسەدەی یازدەدا دەریان کردن، یان عەزیەتیان داون یاخود

خۆی لە سێ هەزار کەسێک دەدات، بەاڵم وەک مۆراڵێک و گوناهێکی مێژوویی وا خەریکن گەاڵڵەی ئەو قانونە 

 دەکەن هەرجەندە دەلێن زۆر درەنگ کەوتین. 

 نەیکەرابردوومان ن ەباس ل ە وەانۆیو راستگ  ژدانیو  ەب  ەمێئ توێب  رەگ  ەک  ەیەوەئ نیبب  ی رێف  داەر ێل ە ک کەیەوان 

  وەو ئ ایمانەڵو ئ کایمرەئ  یرە شویک  ە. لکانمانەوەن یرجاو ەب  ەنەیبخ کەڵکە باش و ب یکەیەندیو ئا ستایئ نیناتوان

تردا   ەیجودا و ناسنام ینیو ئا اوازیج یزمان یناو رێ ژ ەل کرد  انۆیخ یکانەت اڵو یکان ەڵخ یو عام ڵت ەق ەیوالتان

  زیرگ ەه یەکرداەباس ن انیستاێئ یکانەو ەن ۆب  ۆیخ کەو  انیکانیەراست رەو گ  یەکردناەن ێل انیبوردنێل  یداوا رەگ

تر و   یوانەئ یکردنڵقبو  ەک نەدروستبک  ندروستەت ینسانیئ یکەیەگەڵمۆو ک ستورەد  ەب  یکێتاڵ و یتوانەاندەین

  یرەسمەل کانۆڤەمر ەک  ەیوالتان  وە ب بوونەدە ن ەبگر  ؛یکانەز ەگەر  ەبن ل کێ ک یە انیژە وەک ێو پ ەییبوردێل

  ی کەیەنمون داەمەئ رەرامبەب ە . لەییشیمەهباشتر و  یکێانیژ  ۆب  کردەد ەن ۆب انیچۆکدونیا  ی رەسوەئ ۆ ب ە اویدوون

و بگرە   ێننا دایکانەخراپ  ەرابردوو   ەدان ب ێچونک  ەیوالتان  وەل  ەکێک یە ای. تورکیە ایتورک ەک ەیەه مانەجوانێپ

  ەشۆخەن سقانیئ رەتاس  ەک ەدروست بوو   یتورک یکەیە گەڵەمۆک  ،کردویەتی بە شانازیەکی نەتەوەیی و مێژوویی 

م دەرگا نەکردنەوەیە  ەئ تر. یوانەئ یکردنڵ و قبو انیژ ەوە کێو پ   ۆییمر  ەیو ەرکردنی ب  رەس ە تید  ەکەلەسەم کێکات

کە ەئو واڵتە یەکبینە لە قەیرانی سیاسی   کانیەرک ەس ەزە گەر  ەل بەرەو رووی شەرمە مێژووییەکانی خۆیاندا یەکێکە 

  ی کێتاڵ و ە بتەنها والتە کە  دا یتڵە وەد  وێن یئاست رەسەل ایتورک  و ئابوری و نێودەوڵەتیدایە، بەو رادەیەی

  هاندایو ج ێدراوس ی کێتاڵو  چیه  ەڵگە ل یخوازیو ئاشت ییئاسا یکیەند ەوەیپ بەوەی هیچ کات ەناسراو ەدوژمنکاران

   .یەن



زیاتر پێویستیمان بەوە هەیە زۆر راشکاوانە ئەو شەرمە  ر میللەتێکی تر ەهو لە  ئێمە کورد لە هەر کاتێکی تر

و دانی پێدابنێین و داوای لێبوردنی بۆ بکەین و نەک تەنها پەرەیەک بەڵکو پەرتوکێکی تازە  مێژووییە باس بکەین 

ن قوربانی شەرمی مێژوویی نەتەوە سەردەستەکانی چونکە ئێمە خۆماهەڵبدەینەوە لە ژیان و مێژووی خۆماندا؛ 

مەیەک کە ئەو ئازارەمان لە ئاستێک بااڵدا  تری وەک تورک و عەرەب و فارس، بێ ئەوەی دانیپیدابنێن. جا ئێ

جەشتووە، وەک هەڵەبجە و ئەنفال، پاڵنەرێکی زۆر باش دەبێ ئازاری کوردە جووەکانی دراوسێ و هاوشار و  

مان لە ئامێز بگرینەوە نەک وەک بەزەییەک یاخو لە کۆڵکردنەوەیەکی مێژووییانە بەڵکو وەک  هاواڵتی و هاونیشتمانی

   ەوە.    گەڕێنێت مرۆڤەکان ب ۆیەکگرتنەوەیەکی روحی و مۆراڵی و ئینسانی و مێژوویی کە رێز و شایستەیی ب 

 یەهند ان،یکانیەبووم ەو ەتەن ڵیمندا زارە ه ەل اتریز ۆڕیگ  ستایتاکو ئ ە وەرابردو  یمانگ ەل دا، ەنەک یوالت ەل

  یم ێرە ه ەل کردەد  یرشتەرپ ەس یک یلۆکاس یساڵێک  ەک ەو یەز ۆد داینیئا یکەیەقوتابخان  ندەچ ڵیگ رێ ژ ەل کان،ە سوور

  وەل ەیانیاسیو س ینیئا ەاویپ  وەئ یر ەکەی و پ ەنێ. وژاندە ه یتاڵو  ەرووداو  مەو ساسکاچوان. ئ ایمبۆڵۆک  تشیبر

  ەل ێناب ە ک نەکەد  انیکێدگارەئ رەه یالدان  یالبردن و نابوتکران و داوا  ەیسۆپر  ەل موو ەبوون ه رپرس ەب  داەمەد

  ی ناو ەدانا ب ەیو ەندنێخو یمەستیس وەئ ەیانی تیەساەک  وەل ک ێکیە.  ێنێبم انیتردا بوون یکانەگێشار و ج

 ەل انیخزاندن ێمل ەرۆ زە و ب کانیە بووم ەوەتەن یمنداالن ەی وە اکردنیج ەبوو ب تە بیتا  ە" کڵسکو ڵاینشەد یز ە"ر

  رسنیە" بوو. را ١٨٨٢-١٨٠٣ رسن،یەرا  نۆرتەگی"ئ ی ناو بوو،ەه یشیو خواردن وە خ ەیگێ ج ەک کداەیەقوتابخان

و   ۆزانک یکانە و کار شیئ ۆ ب  کێز یر  کە. وداداە نەک یتاڵو   ەیرد ەرو ە و پ ندنێخو یمەست یس ەل  اێڕگ  یاڵبا  یکێورەد

  ەوە رابردوو یمانگ ەیرووداو  وەئ یدوا ەناونا. ل ەوەرسنیەرا یناو ە ب انیکەیەچکۆشار  ەمچین تەنانەو ت ینە چام

  ر ەسەل ەقس ستایئ اتریز  شەمە. لیەئارادا ە ل یشەکۆزانک ینۆڕیگ ی ناو ەو بگر نرانێروخ رسنیە را یکانەرە کەیپ

.  ەو ەتیکر ەد  یاد ی وتداەح یکیە  یژ ۆر  ەل ڵیسا مووەه ەک  تێکرەد  داە نەک یدروستبوون یژ ۆر  ەیو ەکردنەادنی

  ڕ پ یژووو ێم ر ەسەب تاکردنە کود ،ەو ەنەیبک تڵەوەو کام د ادیکام   ەباس ل ەوەرمەش مەب ایئا ەیە و ەئ شەکەکارۆه

  نەخاو ییئاسا یکانەڵ خ ەر لەه ە کراوێل یوانیو پشت ی ریستگ یوەڵ ه تدااڵو یکانە ئاست مووەه ەل رداەنێرمهەش

  ە ب ەک  رانیزە و کۆر ەس ەوانەل تاڵو  یاریرام ەیلەکەیو ه ر ۆڵەکێ و ل  ریشنبۆر  یژێ تو  ەب گاتەتاد  ەوە ژدانیو

  یکانەڵخ  ەک ک یەرابردوو ە ل یەتی بر  ییەژوو ێم ەرمەش و ەئ یکارۆ. هکاتە د  ییەژووێم ەرمەش وەئاشکرا باس ل

  انەیو ناسنام نگەرهەو ف نیئا ،ەو یەاڕس انەیژووکێم  رکران،ەد ەربەو د ندرانەکەڵه  انۆیخ ی دیز  ەل ەتاڵو مانەه

وەک وەاڵمێک بەو شەرمە   .هات ییتاۆک  انیکردن  ڕو کوشتوب  دانێل  ەو دواتر ب  رکردنی داگ ێل انڵیو حا ڵما ن،ۆڕیگ



مێژووییە هەفتەی رابردوو حاکمداری گشتی واڵتی کەنەدا کە پۆستێکی تەشریفاتیە وەک سەرۆک کۆماری لە  

 هەندێ واڵتدا، درا بە خانمێکی نەتەوە بومیەکان بەناوی ماری سیمۆن.  

  ی شار ەل یکراو یارید  ە کوردستان و ب ەل نۆچ ەک کاتەد ەوێل یسارا، باس یشتمانین یمانۆ، رخۆبارود مانەه

  ڕپ  یکیەژووێچ م ش،یفتاکانەح یناڵتا سا مداەو دوو  مەکیە یهانیج ینگە ج یمانە د  ە ل  یر ەوروبە و د یمانێسل

  ێڕید  کیەوتار،  کیە ب،ێ کت  کیە ستاشێو چ ئ وکاتەچ ئ ەیو ەئ ێب کوردە جووەکاندژ بە   ەمارکراوۆت نێرمهەش

و   ەییوەتەن یژووناسانێ: مەمێئ یکانەمز ەر یرچاوەب   ەب کداێکات ەبکات ل یباس سە ک  ەو بگر  تێنوسراب رەسەل

  انیونا مزەر  ێندەسارادا ه یشتمانێن ە. ل ەانداویروو  دای تیەکوردا یرانەو نوس ندانەرمەو هون رانیو شاع بانیدەئ

  رێ ژ ەمەخەد ستاشێو ئ ەمەد  وەئ یو دوا  ەمە د  وەل ەمزانەر  وەئ یرتاپاەس  مۆخ کەمن و  مەاڵب  ەهاتوو

  ەژووێم وەل  کێش ەب ەتەبوون  ەبگر بوونەن  نگەدێ ب رەه کەن ەمزانەر  وەئ  ،ە. چونکە ویەجد یکەیەخنەر

 یشار یکانەجول یکانە تەسێنەو دوکان و ک ڵما رەس  یکانەالمارەپ ە ل کێکیە  ە. لتاڵشار و و  ەیرەنێرمهەشڕپ

  یکوردستان، من باس یتر یکانەو ناوچ یمانێ سل ەل ەیوە. ئکاتەد  انیتیەوا ڕەشێپ قاەخان ید ەحمەئ الەم دایمانێسل

  ەبوو ک  کێدیساۆنیج ە و بگر  ساتەرگەو م ساتەهات کار تدااڵ شار و و یکوردە جووەکان  رەسەب م،ەناک راقێع

  نهاەت کوردە جووەکان. داە مێئ یژوو ێو م انیژ ەل  ەوەانڕس ەویەماناکان مووەه  ە ب تاڵو ینەسەر  یکیەنیمەک

 یادنانیبون ەکردن ل یشدار ەب ەل ە جگ ،ەتاڵ و وەئ یک ێ سەک چیه ینێخو  ەب ەبوو ەسوور ن انیست ەد ەک کنێکانەڵخ

  داەم ێئ یژوو ێم  ەل انیكیکدانێت چیه ینیو ئا ی نگەرهەو ف  یتیە ەاڵمۆو ک یئابور  کەو  تاڵو یکانەلەکەیه

 مانییەژووێم یتاوان  ەمێئ ە ک ەکوردستان یکیەنیم ەک یتیەخاس کو ەڵب  یەن کەڕۆییەادیز ەمە. ئەکردووەمارنۆت

 .  ەوەانەیبار ەل نووسراەن ستاشیچ ئ وساوەچ ئ ەوش ک یە ەوەداخ ەب  یچەکردن و ک رەرامبەب

  یکردن راسانە.  ه ەحسومەبوون م مانڵموس  رەسەل یەی"ە مێ"ئ  وە. ئەمێئ نی ق ەرڵ و د  حمەر ێب ەندەچ یئا

  رە س ەرشکردنێ و ه دانێل ان،یماشاکردنەت  مەک ەب ان،یت ی رەو دابو ن نیئا یکردنەهانیئ  ،کوردە جووەکان یوامەرد ەب

  یژووێم ەبوو ل  انەیوە نڕیو س انینڕیرب ەو س نڕی و کوشتن و ب انڵیو ما کڵمو یرکردنیو داگ انڵیو حا ڵما

  ییژووێم ە مزەر ی شدارەب  ەو ب رچاوەب ەب ەمانەئ مووەه  ەچونک یەداە رێل ەکمەەخ ک؟ەیە وەنڕین س چۆ مەاڵ. بداەمێئ

  قیف ەو ر  رانۆو گ  یهبە و  قیفۆو ت   ردێ ـەریپ  کەو  ەداویشار روو یکانەشرافەو ئ یاسیو س ینیو ئا  یری شنبۆو ر

بێخود  و  قاەخان یوالناەو م  گەب یکەز نیمەئ دەمەو مح قاەخان ی دەحمەئ ال ەو م یحلم ق یفەو ر یرد ەچاالک و ه

 گاتە...هتد تاد   وایه یحزبمەسعود محەمەد و عەالئەدین سوجادی و مەال عبدولکەریم مودەڕیس و کوڕەکانی و  و 



  یتر یکانەچکۆشاروشار ە ل ەتر ک ەیانینیئا ەاوی و پ  یاسیو س  ری شنبۆو ر ستەدە ب ەمەڵەق و ەئ مووەه ەب

  ەجوو  کارەساتی فەرهود و دەربەدەرکردنیو بێدەنگبوون لە  اونیژ  داەمەرد ەس وە ل ەیوانە کوردستان بوون، ئ

  شیستا یچەک ەو ەژی توند و ت ەیخنەر  رەب ەنێو بخر نێبکر  نشتەرزەس ەیوەئ  یبر ەل ەوانە. ئانیکانێدرواس

  ەی وە تەن یرەلکیمسە ت  اخودی،ەیی وە تەن یر یب  ەیوە رە شنکۆو ر کراوێل م ڵزو یکەیە وەت ەن یمزەر  ەو ب نێکر ەد

  ەک  یەداەرمە ش وەل ەبگر  نهاەت ەب  یەن داە ژوویم وەل  رە ه ەکیەکەر ەس ەگرفت .نێدرەد  مەڵەق ەکورد ل یستەرد ێژ

و   شتۆگ ە ب ەک نەبک ییژوو ێم یکێساتەکار یهەن ەک  ەیەوەل  یترس ە بگر نەناک یباس رەه ستاێئ یکانەوەن

 ینیئا یکەیەنیمەک  یکردن یسابەق  ،ەکردوو مانەیکیەسابە ق مانۆخ یستەد  ەو ب ە داو ی روو ممانداەرد ەبە ل ەوەنێخو

  انەیکەر ێخ یگوشت  رەش و رووتەکە  ە کەڵخ ەک ەبوو ەن داەو ەل ەکیە. ترسناکەیک ەکورد و کوردستان یی ژووێم

کراون   ستایئ ە بوون و ک  مەد  وەئ ی کورد ەی کەرەشنگۆ و ر   ارید ە نوخب ەکردوو ەیک یەسابەق ەیوەئ ، ەرگرتووەو

کوردە  بێدەنگی بوونیان لە ئاست مەسەلەی کارەساتی  .کورد ییژوێو م  یریشنب ۆو ر ەیی و ەتەن یمز ەر ەب

 بە هەمان رادەی بەشداریکردنیان بووە لەو کارەساتەدا.   جووەکان

  ی تاڵو  وەر ەب  کراێپ انیچۆک انۆیخ یستیو  ێب ەو ب  رکرانە دە ربەد انۆیخ ڵیو حا ڵناو ما ەل ەیانوجو وەئ

  ستەد ەل انۆیخ یکورد ینگەرهە کوردبوون و ف ەیناسنام لیسرائیئ یتاڵ و ەل ڵسا فتا ەح ەل اتر یز ی دوا لیسرائیئ

کوردبوون   تێب  داەڵگەل یستاشێو ئ  ەکردوو ی کورد یلتور ەزمان و ک یرێف انیکانەمندال ە وەن یدوا  ە وەو ن  ەداوەن

  ە تاکو ل  ەوەانەڕگ  انەیکەمردن ۆب انیک ێندەو ه زاننەد  انۆیخ ەییوەتەن ەیناسنام ە بوون ب یو کوردستان

گوتبوو   انیکانە وەن ەب  ەکردوو انییدوا  یچۆک  ێو ەل ەک  انیتر یکێندەسارا. ه یمیخا  ە ریباپ  کەکوردستان بمرن و

  ەمێ. ئمەکۆڕەگ ر ەس ەنەخیو ب ننێب ۆکوردستانم ب ۆڵیخ یکوردستان مشت  ۆب  ەو ەنچوو ک ێژگارۆر  رەگ

  داە مێئ وێن ەل نێرمهەش ڕ ئاوها پ یکیەژوو ێم یچەک نیو گرنگی خۆمان  ییژووێم یکەیە نیمەک مەرد ەب  یزارەرمەش

  ەرابردوو  وەئ  ر ەسەب ک یەتاەکود ێ بەد  ەک  ن یبەد  ر ێف ەساراو یشتمانین ە. ل یەن ر ەباسوخواس ه ەیگێج

   . ێبەد  نترەو ەزێ ق ەو بگر  ە وەتێ نێمەد ۆیخ کەو رەه ستامانیئ ینابود  رنا،ەگەئ ،نینێبه مانداەنابود

 کورد بون

دەتەوێ رەمزەکانی تورک بناسیت ئەوا بۆ رۆژێک ببە بە کورد. منیش دەڵێم گەر  دەتەوێ ماندێال دەڵێت گەر 

   . کوردێکی جوو سەدەی رابردووی کورد بناسیت ئەوا بۆ رۆژیک ببە بە



  ییژووێم یزڵۆئا جگارێئ یک ێمکەکوردبوون چ  ەچونک ەوەیە بار م ەل مەکە بوون د  ەییوە ت ەن ەیلەسەم ەباس ل یچۆب

  تەبیتاە ب ەو ەبار  وەل یەن ی تەباب ی کێدی روون و د یکێباس و خواس ێستاکانێتاکو ئ ەک  یەو هزر  یاسیو س ینیو ئا

  ەنێد نوسسازەگرنگ و چار جگارێئ یکێلەارگیپرس ەمانۆر وەئ ەسارا چونک یشتمانی ن یمانۆر  ەیوەندنێخو  یدوا

کورد   کانەجوو ایئا کانن؟ەمانڵموس ەکورد رەکوردستان ه ینەسەر یشتوانیدان ایئا  ؟ەکورد  ێک ای:  ئاکەو  ێشێپ

  الم ەب ێکورد دابن  ەب ۆیخ ێتوانەد کێموسلـمان یچۆب کان؟ەکورد  ەمانڵموس ەڵگەبوو ل  یچ انیاوازیج بوون؟ەن

کوردستان   ایئا ن؟ێکورد حساب ناکر ەب  یچۆب اخودی نێکورد دابن ەب انۆیخ تواننەن ک،یەحیسەم انی  ک،یەجوو

   ؟و داڵدەدراون ی تر میوانن یاخود لە شوێنێکی ترەوە هاتووننو ئەوا نهاەت  ەب ەکانەکورد ەمانڵموس یشتمانین نهاەت

  کداێکات  ەل کداێمانڵموس ی رگە ب ەکورد بوون بکات ب مەاڵ و ب ڕێدابب کیەجوو  ەکورد بوون ل ەیەه کێشت یچ ایئا

  شیتیەحیسەو م سالمیئ ینیئا شێکوردستاندا پ ەل جوو یبوون تەبی تاەب نیژ ەد  ەوە کێپ  ەسال زارانەه ردووکەه

 یچ یانیو کوردبوون  ێیەکورد ک  ایئا ەک یی ژووێم-یفکر  یگرنگ  یکێت ەباب و ەرەب باتە د ە مێئ ەارانیپرس مەئ ت؟ێد

  .یچ یانیوزوبان  ینیئا ەینیمەو ک

د.    ەیندێه انیچیمن ه یال  مەاڵب  ەکورد نوسراو یکەلەچە ر  اخودیکوردبوون  ەیوش ر ەسەل تەباب رۆ ز ستایئ تاکو

 یزمان  ەو ب ەرگەب ێس ە" ک ژووداێ م ەکورد ل  یوتنەرکە " د ی بێکت ەل وە. ئەناوێهەجوان ن انەیکەباس دیشەر مالەج

  وەئ ی رەوربەبنار و د   ەل ەک  ەوتراو  ەوانەکورد بوون ب کاتەد  ەوە باس ل ەوە تۆوب ڵ ب ٢٠٠٥ ڵیسا یبەرەع

تا   ەو یەت ەاڵژهۆ ر ەل ر ە و ه ی تا باشوور ەو یەباکور ەل  رەکوردستان ه ێوتر ە د یی پ ستاێئ ەک اونیژ داەشاخان

  انی کانێیەکاردا  ەگوتراو انێیپ اونیژ  داێ وەل  ەوەکێ زە گەو ر  نیزمان و ئا رەه ەب  ەیکانەڵخ وە. ئەیژئاواکۆر

  ێبەزمان د یی ژووێم یتر ی کۆڵەیەرمۆ ف رە ه کەو تێد  رداەسەب  ۆڕیوگ ڵئا ەیەوش م ەئ ترشاخ. دوا ە وات ێێ رداەک

  ەی خۆبارود وە. ئ دێت و دەبێ بە کوردستانخاک و والت  یمانا ەب  ەک ێلکەد ەو ێپ  ەیکەکورد و ستان ەب

دروست  ە وییەەژوو ێم ەکهات ێپ  وەل لتور ەو ک نیو زمان و ئا نگەو ر زە گەر  یاوازیج  ەل یە دایت  یکورد  ەستاکێمەئ

  داتە د یشانیپ ییە ژووێم ەد ید  مە. ئکانە، کورد کانییەکاردا  ەوتارو انێێپ  ابنیژ ە رێل ک یکەڵو خ ومە ق رە ه ەک ەبوو 

و    ەییو کاک ید یز یەو  یحی سەو م جوو و   سالمیئ کەو نزاکانیئا تەبیتا ەب کێو زمان کێک ەڵو خ ک ۆڤێمر چیه ەک

  اخودیکورد  ەرەی غ ەب ش یتر یوانەو ئ داتب  ۆیخ یوانە وجین ەل ی تێکورد  یبوون ی نەسەر یرک ۆم ێ..هتد ناتوان

  یرد ێم ی ساالر ەک ەیەر ەگە تاز ێیەنو یەاسیس ەوەن  وەن وەئ تداەحال ن یباشتر ەبدات. ل  مەلەق ە دوو ل ەپل  یکورد 

  وانەئ ەی وە ئ ەڵگەتر. ل  ی کانەپەج ەوتەو ر  یرانەنجدەر  ەڵەیمۆک ینێو ەه ەدواتر بوو   ەک ، ێبەد  ەورەگ  دایت یسارا



  ە ل یچە" کە کورد کراو ی لەگ  ەب ر ەرامبەو ب ەکێتاون نەڵێ و ئ زانن،ەئ یو دوژمنکار النی پ ەب کانە جوو یرکردنە "د

  ۆیخ ی باوک ەیکەو قس ەڕێ پە راد انێیسارا ل ۆیە." بنی جوو یمەهاوخ م ەد ر ەکورد ه  ەیمێ : ئنەڵێکاتدا د مانەه

  ٣٦٢." الە اوڕب  وانداەئ یاڵ با ەب نهاەو ت  ەکێرگەکوردبوون ب  زاننەواد ەمانانڵموس مە: ئتەڵێو د   ەو ەکاتەد

 ەیعام و ێن ەچ ل ەو ەتێدر ەد ێل مامەح مانەتاس و ه مانەه ستاشێو ئ وساەئ ەتر ک  یکێباس ە ب نەیگ ەد  ەوە رێل 

  یمیخا ەری باپ کەو  اخودی مان،ڵموس ینزایئا یکورد  ە ک یشەکیەاسیو س یریشنبۆ ر  ەند ەوێکورد و چ ن یکەڵخ

.  نەکە د د ەکورد ناوز ەرەی غ ەتر ب   یوانەو ئ زاننەکورد د  ەب انۆیخ نهاەت کان،یەموال  ەکورد  تێلەد براهامەئ رانیم

کوردستان   یتر ینزاکانیئا ەدژ ب یکانەڕەش مووەه ەل تا ەوە. ئیەوا ەمەئ ە ک تەڵێد مانێپ  کانییەژو ێم ە گەڵب مووەه

و    یکەر ەس کەرییشدارە ب مانڵموس ی کورد  ،جووتاکو  ەبگر   ەوەییە و کاک یو ئاشور نەرمەو ئ  یدی زیە  ەل رەه

  یدروستکردن ەل ڵسا ەدوانز ی بابان " دوا یپاشا م یبراهیئ یمانێسل یشار یر ەنێزر ەمبوون. دا ەییشیمەه

  ەل یعوسمانل یسوپا  یتەارمی ۆ ب وتن ەکەڕێ ب ک ێشکرەو ل ۆیبوو خ کانیەعوسمان یندەپاب  ندێه ،ەکەشار

  ، ەکوژراو نەڵێتر د  یکێندەو ه  ە وییەری پ ۆیهەب  نەڵێد کێ ند ەه ێوەل نگال،ەش ەیناوچەل کاندایەزد ێئ یتلوعامکردنەق

و   ێو دراوس ستۆو د ڕێ هاو کێ." کاتە ژراوێن ونسی  یبەن ی وتەمزگ  ەو ل ڵە موس ەل یشەکۆڕەگ تەنانەت

  ەل ێ کرە ردە د  ،ێکرەد ردبارانەب  یرستگاە و پ ڵدوکان و ما ، ێدرە د المارە پ جوو کە و ی کیەتاڵ و هاوو یهاوشار

  ەب یمووەه ەمانە... ئمان،ڵموس ی کورد ە ب ێدر ە د و  ێکرەد  وتەز  ێل انیکڵخانوو و دوکان و مو ، ێکوژرەد  ت،اڵو

و   رانیو شاع  رانیو روناکب ژوونوسانێم یاوچرەب  ە و ب  یکورد ەییو ەتەن ینیورەو من ینیئا ەینوخب یستەد

و   ی حلم قیفەو ر   یهبەو  قیفۆو ت   گەب ی کەز نیمەئ دەمەمح کەو  ن،ەد ەروود  ەو ەکورد ەیمەرد ەس وەئ یبانیدەئ

  و ەل ی تر یوانەئ موو ەو ه دەمەمح سعودەو قانع و م سە کێب  قیەچاالک و فا قیف ەو ر  یرد ە و ه رانۆو گ   ردێ مەریپ

من  ان،یەمکیە:  ۆدوو ه بەرە ل نمێهەد  کانیەکورد یەاسیس  یناو متر ەک داە رێ ل ەاری. د بێ جیاوازی اونیژ  داەمەردەس

رەمزە    ییژووێم ەیگێج . دووهەم، یاسیس کەفکر ن یهلەئ ،ەزەو کاغ مەڵەق یهل ەئ ەل ستمەبەم رتر ۆ ز دا ەرێل

ناکات لێرەدا بە   انیباسکردن  ەب ستیوێ پ ە کەڵک ێ و ب ن یریناش ەندیه سیاسیەکانی کورد لە ئاست هەموو بابەتێکدا 

  ەب ەمانەلەفکر و ق یهلەئ مەئ ،ڵرحاەهە. ب تایبەت لەو دەورانەدا دەوری شێخ و خێڵ ئێجگار خراپکار بوون

بانان  یکەرز ەب  کەو رانۆب  ەو ن ێ بید انیبا  ەن ەیوە ئ کەو و  ێنابزو انیخالقەو ئ  ڵقەو ع ژدانی و ش یکەیەوش

  یکورد مانەئ ەچونک نەبک ینازانن باس یانۆیخ  ی ه ەب م ڵێروونتر ب  اخودی ەو ە دزنەد  یباسکردن ەل انۆیخ

 .  ەنیمەک یباس ۆب باتە د  ەمێئ ەخال مەبوون. ئ جوو تەقەف شیوانەو ئ ماننڵموس



 بەوانی تر کردنێپ یتیە سوکاو  ینیئا ەینیمەک

  یشیویو جن  کاەدێ پ یتیەسوکا کو ەڵتوند ب  ەیخنەر رەه  کەن بۆ خەیامی دەنوسێ، دای کێشعر ەل النید حڵەساەمەح

  .ەشکاندوو  ەیکە رابەش ەیشووش ەکیەبا ەی وە ب ەڕ ش ەتی خوادا کردو ەڵ گە ل امەیخ کێکات داتە د ێپ

 ام ەیخ ۆڕیگ ێیگو ەتێنەیەبگ             امەیبانگ و هاوار و پ ێب  ێک یئا 
 ەڕ نرخ و ف  زۆت  کیە ێماب تداێت ر ەگ      ەڕت   ڕیگ ەیکوشت ت،ێ رشەس ەیه ڵێب
 رانۆز ەخودا دا کردت ب   ەڵگەشکاند           ل ەیکەشوش ەیبا ک رەسەل ۆت
   ێسووتەئ زڕەشکا، وا  ەشووش کەن                ێتووتەڵه ەناو مەئ وەرەب ەسەڵه
 
و   ێنوسەد  امەیخ ۆب ە شعر مەئ تێکورددا د رەسەب  یەیرە دەرب ەو د  ساتەو کار  ی رانکارێو  وەئ یپا  ەل الن،ید

  ەیوانەو ئ النید  یخود  ەزگ ۆ. خێ سوتەد زمانەوا ر  ە مێئ ە رەو  ،ە وا شکاو یەچ ەشووش کاتە د ێ ل ەیو ەئ ەییگل

  بووەن کتێستیوو ەڵه چیه ۆ و ب گوتەن چتیه ۆب  ۆت  یدە ئ گوتە د انیالنید  ەب شەستێ ئ یورانەو د   وەئ یورانە د ەل

و   یسکوژ ەکێب  ەل ۆ. تکانتداێدراوس ە جوو یانیو گ  ر ەو س ڵو ما  کڵو باخ و مو  زە ر ڕی قات و ق ر ەرامبەب ەل

  ە. لەیبک شیهاوار  ەندەچ ۆت  ۆب  نگەد ەتیەنا سە ک ستاشێئ واەئ نگەد  ەتیهاتەن جوو یکوردان  یرە دەرب ەد

  کانۆڤەو مر  ێبەدروست د  ژووداێم ە ل ەیرمەش وە. ئ ێبەدروست د  رمە ش ەک ەیەئاوهاو یکێو بار   کێستێوەڵه

  ەیەاوازیج یەنیئا ەنیمەک ی دی د  وەکرد ئ النید  کەو یندانەو ج  وە ل یوا  ەیقلەو ع ستەه وە. ئرناگرنەو  یل ەیوان

 .بوون و کورد بوون مانڵموس مانەو ئ  بوونە بوون کورد ن  جوو وانەئ ەک

 یهلەئ و ەئ یال  ێبووب خۆت  کێلەگ کێنیئا ک ەبوون و سالمیئ یەنەوەئ یمانا ەب ەمەئ مان ڵموس یکورد مێلە د کێکات

  ڵیزا ینیو چ  نەینیرۆز  مانڵموس ەیمێ . ئیەت یەەاڵمۆک  یندەنبیو چ یتیە راۆز  ەکەلەسەم کو ەڵب  ەزانەو کاغ مەلەق

هەر ئەم عەقڵەیە روحێکی کۆنەپەرستانەی لە بنی هەمانی هزری هەر   .نینیئا یکیەنیمە ک جوو و   نیکورد  ەیگەڵمۆک

نەتەوەپەرستێک و چەپێک و سیاسەیک و لیبراڵیک و رۆشنگەرێکی کورددا دروست کردووە کە دواجار ئاین 

ردی  دەکەن بە دوامەنزڵگای عەقڵ و هەڵویست و مۆراڵەکانیان و کوردی موسڵمان تەنها کوردی رەسەنن یان کو 

  ەنیمەک داینیئا یتیە راۆز  وێ ن ەل پلە یەکەمە و ئەوانی دی کوردی ئەسڵ نین گەر کوردیشبن ئەوا پلە دوون.

  ەنیمەک مانڵموس یکێت ەللیم کەو  شیو کورد  مانانداڵ موس وی ن ەل مەاڵب ماشاکراون،ەت مەک ەب ەشیمەه کانیەنیئا

و   نیو ناشر کنڵو چ س یو پ خەزۆ د یهلەئ ە ب ن،جوو یکوردان داە نینوس مەل یکەر ەس یستەبەم ەک ،یکانیەنیئا

کراون   ەزی رییۆت کانداەئاست موو ەه ەل ە وەمێئ یکانیە ژووێم ەمزەر  نیەال ەل ەماشکردنە ت  مە. ئنراونیب ەگانێ و ب  وڵگ



  نگەر ەانیسک ۆڕخ یندەنبیچ امیکالس  ەیلەسەم ەو ەرێ . لی تیەەاڵمۆک  یکێاتیخالقە و ئ  کڵێقەع ەت ەو دواتر بوون

  ییەژوو ێ م ەانگرو وە. لانیشینسانیئ تەنانەو ت ینیو ئا یاسیو س  یتیەەاڵمۆک یقڵخو  ەل  کێشەب ە تێبە و د ە وەدات ەد

  یکوردبوون ەگومان ل ێناتوان سەک  چیه لدا،یسرائیئ یجوو یکوردان و ێن ەل نیب ەید ستای و ئ یەستدا ەبرد ەە ل ەیوەو ئ

  کداێکات ەکراون ل ماشاەت ەگانێب  اخودی م ەک ەکوردا ب  وین ە ل ەوەنۆک یمانەد  ەل رەکوردستان بکات ه یکانەجوو

  شڵیسا زارەه ێس  ەو بگر ڵسا زارەدوو ه ەل اتریز ۆ ب ش،ەکەناوج هاەروەکوردستان، ه ە ل جوو ی ژووێم

و   ینیئا یو تقوس رستگاە پ ەخاک وەل سالمیئ ینیئا شێ پ  ەد ەس ەدەس ندانەج ەب انی شەکەنیئا کەو و   ەوە تەڕێگەد

  ینگەر  انداییکوردبوون ت وانەئ ەیندێه ە بگر یکورد   یلتور ەک ەل  ەبووەجودا ن چیه  ەک ەبوو ەه انۆیخ یلتور ەک

  ەشیمەه ە وات جوو یکوردبوون  مەڵێد  ەک  داەرێ . ل ەبووەئاوها ن مان،ڵموس یکورد  ،یموال یکورد  ە وەت ەداو

و   ی و ئابور  یتیەەاڵمۆ ک  ەیکهاتێپ  یکە رەس ی رەکیشدار ەو ب  ەکردووەن ێل انیناپاک ،ە ستوویشوۆخ انەیکە تاڵو

  .ەکوردستان بوون  یکانەشار و گوند ینگەرهەف

 یکانەر ۆراوجۆ ج ەتەاڵس ەد  ەب ەداو انیانۆیخ  ینیئا-ە نیمەک یباج یسالمیئ یقانون ێی پ ە ب کانەجوو ،ەنیمەک کەو

  ەب ە داو انیباج هاەروەه  تەحکوم ەب  ەداو انیباج ەیوەل  ەجگ ،ەنمون ۆ. ىاکاندایاجیج ەئاست ە ل ەگەڵمۆو ک تاڵو

  یچەک  د،ی فەح یدیعەس خ ێو ش دی فەح یحمودەم خێش  کەو  تاڵشار و و یکانیەریەشاەو ع ینیئا یەتێ تدارەاڵسەد

  کەو  یکانەییەگانێب ە تەاڵسەد ە ل کەبگرن و حمودە م خێش یپشت  ەباشتر  ەوابوو  انێێپ کانەجوو  مەد  وەئ رەه

 یپاشاکان ەنموون  کەو  ن،ێینەداد انەییو ەتەن یند ەمۆشک ەیلوتک ەب ە مێئ ەیوانەل  کێرۆ. ز ز ینگلیتورک و ئ

  ندەمۆشک رەه کەن ەوان ەتر، ئ یوانەو ئ ە رۆک یو پاشا حمودەم خێش کەو کانە دیفەح ڵەیماەو بن کانیەبابان

و   ۆییپاشک ەل ەجگ ەوانەئ ی ردەبە. نانەیکە و والت ە وەتە ن یللیم ۆی شک یشکاندن ەل ەپر  انەیکەژوو ێ م ەبگر بوونەن

  یتر یکانیەنیئا ەنیمەک  یو کوشتن دوونانە و راو مکردنەست و یکتر یە  ەو پاشقولگرتن ل  ەگانێب  ۆب  ۆڕیرشەس

شتێکی تر نەبوون. لە یەک وشەدا هەر رێک لەم دەسەاڵتەی   کانیە حیسەو م ەییو کاک  یدی زیەو   جوو کەکورد و 

  ئیستای کوردستان دەچوون.

و   ەقوتابخان ۆ ب رنێن ەن انیکانەمندال ەی رجەم وەب تەاڵسەد  ە ب نەبد اتریز یبوون باج ەئاماد کانەکورد ەجوو

 ەقوتابخان ۆب چوونەد ە وەخرەف ەب کانەمانڵموس ەکورد  کداێکات ەل ەمەئ کان،یەعوسمانل یەتورک  ەربازگەس

  ەل  یتڕیەپ ەمێئ  ەیزانەو کاغ  مەڵەق یهلەئ وەل  ک ێرۆز ەیاننامیژ  ۆیەب رەه کانیەعوسمانل یکانیەربازەس

  ە ل ەیوەل ە. جگمانانڵموس یکانەتانڵسو یختەپات ڵینبوەستەئ ۆ ب شتنۆیو ر یربازەس ی تێدارە و پل تکردنەخزم



  ی ریشنبۆر  یئاست ەل داردا،ەو ن  ژارەه یکانەڵخ یدانیتەارمی ە ل ەبووەه انیباش یکێرونە و د ڵد  دای تیەەاڵمۆک یئاست

  ەبووەن ینان کەڵخ ەک   مداەدوو یهانیج ینگەج ەیمان ەد  وە ل ەو بگر  ە بووەه انێلۆ ورور ەد مانەه شدایاسیو س

  یکانەتەحیسەن ،ەوەشی اسیس یبار  ە. لنیژ ەیژنامۆر   یرکردنەد  ەل ە کردوو ردێمەر یپ  ەب انیکەمۆک مانەئ خوا،یب

  ەکورد داتەد یشانین یوسمانعکورد و  ەب تەبارەحاخام س یفەیل یکانەو قس  حمودەم خێش ۆب  میخا ەریباپ

  ە. بەانیبوون  یکوردبوون و کوردستاب انەڵیوەئ یمەخ ەک  ەیە ه انڵیقو یاسیو س یماسۆدپل  ی کێزەچ ئاو کانەجوو

 .یعوسمانل یتورک  ەل ەباشتر  ێپ انیحمودەم خێ ش یوانیپشت مانەئ ەو یەکورد   ی تەاڵسەد  یکەیە خراپ مووەه

  کێخراپتر کات ش ەوە . لنەناک ەکردنی شدارەب مەباس ل  کێنیەو ال سەک چیه  ەک یە داەو ەل ە کیەکەنم ێب جا

  مووەو ه نێکرەد  رەد ەربە دواتر د  ان،یکاسبکار ینێو شو ڵو حا ڵما رە س ەتێکر ەد  رشێه  ،ێکرەدێ پ انیتیەسوکا

  ە و بگر نەناک یباس ەمێئ یم ەڵەق یهلەو ئ  یری شنبۆر یا یدون  ەیمزانەر م ەل کێکیە چی ه ێکر ەد  وتەز  ێل انیکێشت

  قیفەر  ،یهب ەو  قیتوف قا، ەخان یوالناەم ک ەو ەرەنێرمهەو ش  ەیەور ەگ  ەساتەکار وە ل کێشەب  ەب بنە د انیکێندەه

  ەب یمانێسل ەچونک نێڵبه ێج ەشار ب نینەئاماد کانەجوو ە ل رۆز  یکەیە ژیر دا،ەمانەئ موو ەه ەڵگەو ...هتد. ل یحلم

  ەڵێو د یمانێسل ۆ ب ە وەتەڕێ گەد کاندایەس یناڵسا ەل تێ بەد  روپاەئ ەل کێکات میخا ەر یباپ ە . بگرزاننەد انۆیخ یه

و   ەزنامەگەبدات و ناو و ر  ستەد ەل ڵو ما کڵمو کاتە دێل  یوا  یەیەستیوەشۆخ مەئ  رە. همیناژ ەشار مەئ ێمن ب

  وەئ یکانەو ەو ن وەئ ی توال   ەچونک لیسرائیئ ۆب یچە و ن  ەوە تێنێبم ەیوەئ یخاتر ە ب  سەب تۆڕێبگ یشۆخ ینیئا

  ەل میخا ەر یباپ ل،یسرائیئ وەر ەب  نەکەد یپ انیچۆو ک  نەکە اندیر ەد  رۆ ز ەب  شیکی. کات لیسرائیئ کەن ەکوردستان

  وەئ یروح ەمە. ئێژرێنەد  شێوە و ل ێ مرەد یمانێسل ەکوردستان و ل ەو ەتەڕێ گەد  دا ڵیسا شەدوشەوەن ینەمەت

  ە ب ێبە د  ەمێئ یژوو ێ. مکردنێل انیخالقەو ئ ینسانیو ئ ییژوو ێم یدرەغ ەمێ ئ یرانیباووباپ ەک  ەیەیەنیمەک

تا   ەبکات ک کانمانەمزەر   ڵیەیقەو ع  یستێوەڵ ه ێو ب  ڵەییسپ وەباس ل ە وەتەجورئ  ەکاتدا ب  مانەه ەل ەوەرمەش

زانست و   ەب  یندەو ەیپ چی ه ەی بگی ت ەنیمەک یمکەچ ەل ەی و ەئ ۆ. ب سپڵە و بێ ویژدان بوونبێ هەڵوێست و ە ندەچ

 ەساد ینسانیئ یکڵێقەو ع ەییکزادەو نم خالقەو ئ ژدانیو  ەل ەبوو   یتیبر نهاەت  ەبگر ەبوو ەن یفەلسەف یکیەاریزان

  رەجا ه تۆخ یەکەت ەکەملەمخەڵکی شار و  یکەڵو خ   ڕێو هاو ێرودراوسەد ە ب ق ەرهەد  یەبواەه بووە د ەک

  یکەیەکیەو  وانیم ۆب نهاەت ەو ەئ ێکر ەکورددا باس د  و ێن ەل یەیوانداری و م یتە اویپ  یتە فیس وەبن. ئ کێنگەر

و   کانەنیمەک  رەرامبەب  ە ندەچ ێوە کەرد ەد  داە وەل کێ تەللیو م کێسەک  یرەوهەج  رناەگەئ ،ەبوو  یتێ تدارەاڵسەد

  یکێخۆبارود   ەب یندە و ەیپ نهاەتەب  رەه ەکەلەسە. مەتەرامە ک نەو خاو ستێوەڵه  ەب  کراوانێ ملڵو زو کانە الواز



  کەو  ەمەئ ێویە ب کێسە ک  رەگ  ەبووەن ەو ەنیستەلەف ەی شێو ک   یو ئار تیەناز یری ب  کەو  ەویە ریمارگەد یاسیس

  ە ل ەک  نەوەترن ئ  ەیگەڵ. ب ەو دوکرێپ مەئاماژ ە وەرەسە ل ەک  ەیەوەئ ەکە تەباب  یتەرەبن  کو ەڵب  ،ێنیبب کێکارۆه نهاەت

کردن   درە غ ،ەو ەمەو دوو  مەکیە یهانیج ینگەج ردووەو ه  ن یستەلەف ەی لەسەو م رەتل یه یدانەڵرهەس یمانەد  شێپ

  یکیەژوو ێم ،ەوەکانەمانڵموس ەکورد ،ەوەکانیەموال  ەکورد  نیەال  ەل کوردە جووەکان  یکردنێ پ ی تیەو سوکا

  دا ۆخ ەیکە ستێکن م ەردەبەل یحاخام دایمانێسل یشار یزراندانەدام یمانەد  ە. لەیەه ەیرانەنێرمهەش

  ڵمنا نیەال ە ل یەشتناڕۆب کدا ێنێشو  ەب ک ێکات کانەجوو ی و خود  کانەجول یکەڕە گ یردبارانکردنە ب. تێدر ڕب ەردەس

  ەبوون و بگر ەو ەو ێدز ەکار مەپشت ئ ە" شار لیکانڵەماقو اویو "پ ینیئا ەسەو ک الە. م کێت ەعاد ەببوو ب ە وە و توال

  ەو ەرێ . لونڵ و گ سیپ ەوانەئ ەی و ەئ یانوویب  ەب نەبک ە کار وەتاکو ئ ەناڵمنا و ەب داە د انینیری و ش  ڵجار نوق رۆز

 .ن ەڕۆید  یتیە سوکا یمکەچ ۆب

 مانێ جار گو رۆز  هرە کەن دای کورد  ەیگەڵمۆک  وین ەل  ەک نەواژانە ستەد وەئ رستە پە پار س،یترسنوک، پ  ،ەسکیپ

  یتیەسوکا وەئ ەمانە. ئ نەڕیراپ شێپ یمانەتا د تەبیتا ەئاخاوتنمان ب ی لتورەک ەل  کێشەب  ەب ە بوو ە بگر ەبوو ێل

  ەو ەیەبار مەل ش یتەڕەبن  ی تاکارەو خ ەیەه مانداڵموس  یناو کورد ە ل ەژێم ەل انیکردنێپ  ییو رسوا   جوو یکردنێپ

  ی٢٥ ەر ەالپ  ەل ،یحوە . موامە و ع  کۆشەر یکەڵخ  کەبوون ن کانەستەد ەب مەڵەو ق  ری شنبۆو ر ینیئا ەینوخب

و   ەییکاک شیوانەئ ەکورد ک  ەییو ەتەن ەینیمەدوو ک  رەس  ەکاتە د یکسەو س ینسانیئ  یخالقەئ یرشێ ه دا،ەی کەوانید

 :نجوو

 کا ەد زووەئار  معەش  یتەاریز ەیەروانەپ          کاەد ووڕ ەک ووڕ ڵیگو ەب ڵەد وەبولبول ئ کەو
       کاەد ووڕ ەب ووڕمن  ەیینیس یئاه ەب خەزۆد          وەو ئ گرمەد  تەننەج  یرەرابەب وەئ ڵیسەمن و 
 کا ەجوو د ە ل نەمید ەب ەال د ینید ە ل یفۆو لوول                س  ژێدر ێبناگو یکۆپان و ت یکێشڕی
  کاەشود ەی ندەفرز ەب ەزبارڕێ یەدا  مەئ                    ێبب رەگ ەئ یبناەئ ەب ی لەیم ەلیح ەب ایدن
  

  داە رێ د ندەچ مە. لنجوو و   ەییکاک  شیوانەئ ەکورد ک ینیئا ەی نیمەدوو ک رەس  ەکاتە د رش ێه داە رێل یحوەم

 مانێ پ ریخەئ ێڕی د ەو ی. دوو نک ێدارڵ د ەکچ کەبکات، ن ەیکەشت ەهەو ب ەیکەنیئا یشقە ع یباس یحوەم ێچەد ەوەل

  م،ەکیە: ۆه ردووەبەل ،ێبووب  ەیخوداکو  سالمیئ یرەامبەیپ یستەبەم داەر ێل یحوە م یدارڵ د ی شتەهەب ەک  ەڵێد

  ە ستێوەڵو ه کانەشعر ەی ربۆز  ەل ەو ەتەداو ی نگەر ی شەیەندارید مەئ رەو ه  ە بوو ندارید ر ۆز یحوەم

  ەل کات،ەد  سفەو   سالمیئ یرەامبەیپ یرگاەردە ب  یگەس ە ب ۆیخ کداێشعر ەل  ەنموون ۆب دا؛یشیکانیەاسیس



  رەس ە کاتەد  رشێو ه  ێنەداد کانیەعوسمانل یعیو موت  چەو ملک نگر یەال  ەب ۆیخ  ەک  ەیەه دایشیتر  یکانەکستێت

  دەناوز گەس ەب کانیەنانیۆو  فالتونەو ئ نگنەجەد کانیەعوسمانل ی دژ  ەیوەب ینانیۆ ەیفەلسەو ف تیەشارستان

دیارە زۆربەی شاعرە کالسیکیەکانی کورد لەوانە بێخود بە تایبەتی خۆیان بە سەگی بەردرگای پەیامبەری  . کاتەد

  م،ەدوو   ۆیهقبوڵ کراون. عەرەب شوبهاندووە و گەلێک موتشەوەق بوون گەر وەک سەگی بەردەرگای نەبی 

  نیریناش ەک  ێنیبە( د ەیی)کاک ەمانانڵموس-ەر ەیغ وەئ کێ کات  مەاڵب  ەگرتوو ەڵه داڵ د ەل ی کێ شتەهەب یحوەم ەیکەنیئا

  جوو ە ل ەو ەشێوەو ل باتەد  انیناو خەزۆد یهلەئ  ە ب ەو لوول  ژێ در  ێبن گو یپان و توک یکێ شیو نابودن و ر

کاتدا    کیە ە ل ەیک یەسیپ م ەد  مڵێب اخودی داتەدوو ئامانج د  ەل رە ب ک یە ەب  ەوات. چنەد  جوو  ەل  رەه ەڵیو د  داتەد

  ە واتەک نیریناش اندایمای روسەس ەل کەو ەمانەئ یە وا ێی و پ واەڕ دخراپتر   شەمە. لەوە تۆگرت  یانیردووکەه

خراپ و   ەو ەرکردنیو ب   دید  وەل ک ێشەب ە تێبە د س ەڕیمود  ی میر ەبدولکەع ال ەم داەر ێ. لیەجوان و پاک ن انیشیروونەد

  یمی رەبدولک ەع الەم ەیک ەرحەدا ش یحوەم یوانی د ە. لمانداڵناموس ی لەگۆڤمر رەرامبەب  ەل یحوەم ەیەیانۆڤنامر

  ەو ەداتە دڕ ئاو شدایتر یتەیب  ر ۆز  ەو ل  داەر ێل ک ەو یحوە: )مەڵێو د ێچەد  تر ەواو  یحو ەم ەیکەشعر ەل س ەڕیمود

  ێ ب ەنیقەراست  یدارڵد یشتە هەب ەل انۆیخ ەیو ەرئەبەل داەناوکان ێب  یراست ەو ب عناەم  یهلەئ نەمید  ەب  وەئ ی ال ەب

 ەیشانین انینەمید ەمانەئ  ەڵێ د انێی. پ ۆڕێناگ انەیکیەنادا راست انیداد چیه انەیکیەنکارەم یو د ەڕێ گێ . چآولشنەب

  نەمی د ۆیە . بچنەد   جوو ەل-انەیکەنید  ەدوور ل- اناێیبناگو یو لول ژ ێدر یپان و توک یشیر  ە. بەانیروونەد

 یرحەش نهاەت  ەب رەه  ەمە. ئ٢٦و  ٢٥.(ال ێناب ریستگەد  ەویل انیکێنجامەو ئ ستە بەم ەتێنەێانگینا انەیکیەکار

  ەک  ەوەمیئ یستاێئ یکانەمزەو ر   ەمەد  وەئ ینیرەوەمن نیەالەل ەترسناک یکەیوەرکردنیب یانەیب  ەبگر  یەن کێعرش

  ە ک ەو ەتێو ەکە دیل  یەیستی وەڵ ه ێو ب ینگەد  ێب  وەو دواتر ئ ن ەکەد  ۆڤمر  ەب ییو رسوا یتیەسوکا یمکەچ نۆچ

  یک ڵو مو ڵما یالمارەو پ ێ وەک ەد کەڵخ شێپ قاەخان  یدە حمەئ الەم کێ. کاتنەکەدێ ل  یوە رەی پ شیتر  یکانەمزەر

  شیتە و حوکم ۆیخ ی ه ەب کاتەیو د کاتە د  ریداگ  غدادەب ەل  جوو یکیەخانو یهبەو  قیفۆت  اخودی  نەدەد  جوو

  یکانەنیمەو ک  ۆیدژ کورد خ کانیەعوسمانل یجاسوس و چاوساغ ەتێ بەد  یحلم قیفە ر  اخودی ، ەویەناو ە ب کاتەید

  .ەهاتوو ەو یەحوەم کەو  یکەیەشنێپ ەل واەئ کانەحیسەو م جوو کەو یمانڵموس ە رەیغ یتر

و    داەد ێپ  ەژ ێدر  ەییکاک  ەینیمەک ەدژ ب  یکانیە تیەسوکا ترەستانەربەد  ێب یحوە، م٢٦تردا، ال ێڕی د  ەو یدوو ن ەل

  رە دا ه ٢٦ ەڕەالپ ە. ل کێقەد  ەکاتەد یجنس یخالقەئ ینیەال  ەدژ ب  کانە کورد ەمانڵموس یدروستکراو   یکۆریج

 :ەڵێد  ەوە ر ەس ەیرێد  ندەچ وە ئ یدوا



  ێبب رەگ ەئ یبناەئ ەب ی لەیم ەلیح ەب ایدن
 کاەشوو د ەیند ەفرز ەب ەزبارڕێ یەدا مەئ 
 
  ەوە ب ەییکاک یکێک یدا  داەرێ ل واەتاونابار بکا ئ سیو دروون پ  نیریو ناش  سیپ ەب انیکانەاو یتردا پ یکانەر ێد  ەل رەگ

 یکانە زۆر یپ  یەوحڕ ییە تیەساەکەل  ەکێک یە دایە رێزبار.  ەکردوو   ۆیخ ەی کەکور  ە ب ی شوو یەگوا کاتەرسوا د 

  دای حوەم ەیکەوانی د ەل  ەر ێد  ەوین وەئ یرحەش .کاتە د ێپ ینیوه ەت کاکەیی و مەحوی وەک موسڵمانیک/یارستانی

 یکانەمانڵموس یەنیئا ەمزەر  ێ وەک ەردەد  تۆب داەرحەش  وە ل رەه ەبکات چونک ەینیم تیبچ ێتوانەد  رەنێو خو  ەیەه

  ێپ ەیئاماژ داەر ێل ێوەمە د  ە تر ک  یکڵێتر. خا یکانیەنیئا ەنیمەک  ەبوون ب  کردنێ پ یتیە سوکا یکی رەخ ەندەکورد چ

  وەئ رە. گماننڵموس یکێتاقم  ەییکاک نەڵێد  ڕیکو  ەیمەو ح سەڕیمود یمیرە بدولکەع الەم ەک  ەیەو ەئ مەبک

  شەوش ک یە ەب ەمتمان نۆو چ ێنوسراب نۆچ ەمێ ئ یژووێم ێ بەد ۆئاخ شتبنەیبگێ ت ژووێم ەئاوها ل ە مێئ ەیمزانەر

  .هاتبن ەوەبانی دەو ئ ستەد ەب مەڵە ق وەئ ینەخاو ەل ە ک نەیبک

  ەل ک یەو هاوتا کەیەگانێ ب کەو  ەو بگر  ە کردوو انیجوو یرەی س مەک ە ب یکورد  یکی کالس ی مزەر ر ۆز  ەارید

  ەب  ەدابوون. سالم ک یرانێو ئ یعوسمان کەو مانانڵموس ی باوک ی تەاڵسەد  ەبوون دژ ب دایونانیروس و   ەیربە

  یشعر ەیقوتابخان یرانە نێزرەدام ە ل شێکی کیە  ەو ب  ەناسراو یو کورد  ینال ەڵگە بابان ل ی شعر ەیکوچک ێس

و   تانەللیم ەب یسیف ەڵو ت یتیە ئاشکرا سوکا ەدا ب  ٦٥٩ ەڕەالپ  ەو ل  داەیکەوانید ە ل تێنر ەداد  یکورد یکیکالس

  ۆمر ەک کاتەد  جوو یباس  یبەد ەئ ێب  ەب ەندێه یبانڵەتا ی زاەر  خێ. شجوو  کەو کاتە د مانڵموس ەرەیغ یکانەڵخ

  انۆیخ ە ک نەکەتر د  یوانەو ئ جوو  ەب  یتیەسوکا کداێکات  ەل ەانیکورد  ەمزەر مە. ئتێاننوسیب شینینوس ەب ێناتوان

  یمزەبوون. ر  بەر ەو ع ی رانێو ئ یعوسمان کەو یکانە ر ەرکوتکە س ەالتە سەو د یسالمیئ یچەو ملک ێ گوەل ەقەڵئ

 . م ێلەد انەیندەوە ئ رەه داە رێو من ل رنۆتر ز 

  شیکورد ەیگەڵمۆک دا،یسالمیئ ەیگەڵمۆک  وی ن ەل جوو ەب  تەبارە س ەدروست کراو شتنەیگێ و ت ەواژ ەستەد  ەڵیمۆک

و   یو ناراست یژدانی و ێب  ۆی خۆب  ەک یەیە ت یەراۆز یەنیئا  یەتیەەاڵ مۆک یە ندەنبیچ وەئ ەیوەنگدانەر  و،ەل کێشەب  کەو

  ،ە داو انیباج پداەراست و چ  ەب کداێکات  ەل ن،ەسکیپ  جوو نەڵێ. دداتەد شانین ستەردەس ینی ئا ینیچ ینسافیئ ێب

  نێدرە الماردەو پ ێ کرە دێپ انیت یەسوکا نەه ەی تەو ەل کداێ کات ەکن،لۆترسن جوو نێلە. دەداو  انێیرودراسە د یتەارمی

 ەل انیکردن ی رگرە ب یتوانا  کوەڵ ب ەو ەنەبد المەو  ەو یتوان انەین رە ه کەو ن ەوەمانڵ موس یتیەرا ۆز  نیەال ەل

و   تەحنیم ەل ەوتوو ەرکە ب انیرێ ش یشەب وانەئ ێوالتدا هاتب ر ەسەب کداێرووداو مووەه ەو ل  ەبوو  مەک انیشۆخ



  ەرشتووی دا ستەردەس ینیئا ە ک تێوترەد  یەت یەەاڵمۆک  ەوودانگێ پ و ەب س یپ سن،یپ جوو  نەڵێد  اخودی. کانداەئازار

  یو کار یناپاک مانڵموس ی کورد ەی ندەو ە. ئیەن ارید ەڕیوپەئ ە ک ەکێ رمەش ەیگێئاوها ج یکێت ەباب یباسکردن ناەد

  یوانەرخەئ ک ێ. کاتەکردوو ەین جوو یکیکورد چیه  انەیکەو خاک شتمانیو ن انۆیخ ەدژ ب ەداو نجامەئ انیسیپ

  ەرچاوە س ەوە گەر  وەل وا ەئ س، یپ یجوو  ەڵێ د ێی پ کداێست یوەڵ ه ەل یەسارا ڕییهاو  نیکترینز ەک یموفت نەسەح

  کەیەنموون ک ەو یحوە. مباتەد  انیو نابود ناو سی پ ەب کانەمانڵموس ەر ەیتر غ یوانەو ئ یحوەم ە ک ێگر ەد

  مەئ ەیزیر ۆئیت ر ە وەمن ەینوخب ک ێکات ،ەکردوو  انیئاوها ڵیناماقو ەک نەتره  یمزەر رناە گەئ ەوە نمێهەد

 ەئاست ەل  کردارەرچە پ ەنیمەک ی لەگۆڤمر ەب کاتە د ەانیتیە و سوکا  زمیراس ەل  ڕ پ ە رۆو ناوونات  ەواژەستەد

  .کاتە د  یسارا ەب وانەرخەئ ەک گاتەد  ێکو ەب  داەیکیەت یەەاڵمۆک

  ادایدن یتانەللیم مووەه وێن ەل کانەنیمەک  رەس ۆب  ەر ۆمجەه یالمارەو پ یتیەو سوکا کردنێپ  ەتڵگا ەیلەسەم

  ەوەئ یمانا ەب ەمەئ مەاڵب  یەتیەاۆڤمر ە لەگەڵمۆک ەکهاتێپ  وە ل ەکێشەب  شیکورد ەیگەڵمۆو ک   ەیەو ه ەبوو ەه یبوون

  ەب ەیتاناڵ و و تەللیم وەئ رنۆ ز ، ەوەوانەچێپ  ە. بیە وا ر ەه کێوالت  مووەه ەل یەگوا  نیب شۆخ مانۆخ ەل یەن

و   ندنەسەشەگ ۆیه ە تۆب ەشەمەئ ر ەو ه نەکە د  انۆیخ یرەنێرمهەش ڕ پ یژوو ێم و ەباس ل ەو ییەراشکاوا

  داەرمەش وەل ستایتاکو ئ ە مێئ ەداخ ەی گێج ەی وە. ئ انیشیئابور ە و بگر ینگەرهە و ف  یتیە ەاڵمۆک  یندەسنەرەپ

 .  ەوەنتیماو

نەک هەر مەحوی بەڵکو زۆرێک لە شاعیرە کالسیەکانی ئێمە، بێخود وەک نموونە، خۆیان شوبهاندووە بە سەگی  

بەردەرگای نەبی شاهی عەرەب. نێوەندی رۆشنبیری ئێمە ئەو شعرەی بێخود کە بۆ پەیامبەری ئیسالمی نووسیوە  

" کردوویانە بە گوڵەوانە و ترۆپکی شعری دڵداری کوردی و لە  من ڵید ە راوۆ ت  ەوشتوڕۆی ەو ەژڕۆ  و ەل بە ناوی "

ئەگەر هەڵەنەبم، بەشێوەیەک خوێندرایەوە وەک ئەوەی ئەو شعرەی بۆ   ٢٠١٣یادی بیخوددا لە سلێمانی ساڵی 

چونکە   کچێک نوسی بێت و نوسەران و ئەدیبانیش وەک نمونەی ئەدەبێکی دڵتەڕی عاشق باسی بکەن. دەزانن بۆ؟

کردبوو ئەو دێڕانەی باسی پێغەمبەری ئیسالم دەکا و خۆی بە سەگ دەچوێنی الدابوو،   دەستکاریشعرەکەیان 

لەهەر دوو دێڕێک خۆیان شعرێکیان رازاندەوە و خوێندیانەوە و ئیستاش لە ئینتەرنێت و یوتیوب هەیە و بە دەنگ 

دێتە پێشێ: باپیرە   و رەنگ و دەقی دروستکراوەی ئەدیبان و رۆشنبیرانەوە دەخوێنرێتەوە. لێرەدا پرسیارێک

.  خایمێک بۆ سلێمانی و کوردبوونی چی دەکات، و ساالر و سارای نەوەکەی چی بۆ کورد و کوردستان ناکەن



و   رەوتی ژیان  ،و و ملکەچیان بۆ تورک و عەرەب و فارس بەرواردێک لە نیوان شعری ئەو شاعیرە کالسیکیانە

    .کاتێک باس بێتە سەر کوردبوون و کوردستانی بوون م باپیرە خایم و نەوەکانی بۆ خوێنەر بەجێدەهێڵ مردنی

 

 ...   ی جوو لەسەر کورد یادێک عەلی مەردان و

 . بە ناوی دایکی جوانان ەکوردێکی جووسرودی ژنە  ئەمە ناوی وەتەنی من کوردستانە،

گەلیک خۆشحاڵ بووم کە رەمزێکی هونەری  .  ئەم بەشەی لێرەدا دەیڵێم لە یادگاریەکانی عەلی مەردان دا هاتووە

عەلی مەردان وەک رەمزێکی هونەری هێمن و  ی باشوور. کوردە جووەکانیەک دوو الپەرەیەکی نووسیوە لەسەر  

بەتایبەت  دا بەهیچ شێووەیەک عەلی مەردان وەک مەحوی و ئەوانی دی ئارام باس دەکەم بەاڵم لێرە 

ئاماژە  ێدەمەو بەاڵم  ،تەماشا ناکەمو گۆران و تۆفیق وەهبی و ...هتد   ی باپیرە خەیام وەک پیرەمیردەکانهاوزەمەن

بکەم کە لە عەقڵی هەر رەمزێکی کۆنی ئێمەدا هەبووە هەر وەک چۆن لە هەر عەقڵێکی رەشۆکیدا   بۆ بیرێک 

یەکەمین ئافرەتی    جوو ئافرەتانی کوردی :گێڕێتەوە یعەلی مەردان لە یاداشتەکانیدا دەوەک ئەوەی هەبووە. 

بیستەکانی سەدەی   سااڵنیناوەراستی وە لە رادیۆی بەغداد لە دوتۆمارکر نکوردبوون کە گۆرانی کوردیا

یەکی کوردە و لە هەڵەبجە ساڵی  جوودایکی جەمال ژنە  .لەو ناوانەن نازدار و ئەسمەر  . دایکی جەمال،داو رابردو

ی کوردی  جوواوایی کردووە. نازدار و ئەسمەر دوو خوشکی لە بەغداد ژیانئ ١٩٧٩لە دایک بووە و ساڵی  ١٩٠٨

بە غەیرەکورد حساب دەکرێن. لەو دەمەدا، دوو خوشکی   جوولەناو جەرگەی هونەریشەوە  ناوچەی ئاکرێ بوون. 

ەوە.  نگۆرانی فۆلکلۆری کوردی تۆماردەکەن کە ئێستاش دەوترێنزیک بە دە دەچن بۆ رادیۆی بەغدا و  جوو

جوانین ئێمە جوانین پەری  گری مەگری چاوانت دێشێ، گەردوون من چیبکەم چیم دەسەاڵتە، گۆرانیەکانی: دەمە

خۆخە و  "ناوشاخانین، ئامینی نازانینێ وەی وەی لە زیڕەی پۆتینێ و...هتد. ئەم دوو کچە ناوی ئەسڵی خۆیان 

موشێ یە دەکەن بە   و ناوی باوکیان کە موسی یان بوون کەچی ناوەکانیان دەگۆڕن بە نازدار و ئەسمەر  "ماری

ئەو دووکچە ناوی بەستێ دەبێ، بەستێ ناوێکی کوردی رەسەنی ناوچەکەیە و ئەو ناوە لە نێو   یفەرهاد. دایک

عەلمی مەردان دەگێڕێتەوە، کامیل کاکەمین، بەرێوەبەری ئەو دەمی ئێزگەی رادیۆی    . ی هیچ قەمێکی تردا نیەجوو

ر و جوانیان بۆ هەڵبژێرین. ئەوەبوو گەورەکە کە ناوی خۆخە بوو  کوردی بەغداد، پێشنیاری کرد کە دووناوی لەبا

کردمان بە نازدار و بچوکەکەیان کە ناوی ماری بوو کردمان بە ئەسمەر و وەک نازانوێکی هونەری بۆ  



و بگرە لەوەناچی گوایە نازناوی هونەریان  بووە بیانوو بۆ ناوگۆڕینیان ئەوەوەک دیارە  هەردووکیانمان دانا. 

نی کجەکان خۆیان زۆر موحتەرەم هاتبێتە پێش چاو بۆیە بڕیار دەدەن دوو ناوی لەبار و گونجاویان بۆ  ناوەکا

بە کام حوکم و عەقڵی هونەری ناوە   ئەگەرنا، هەڵبژێرن. ئەمە جگە لە کۆمیدیا تراجیدیا هیچ شتێکی تر نیە.

و  ەسمەر کوردیە؟ ئایا نازدار ئایا ئ ردیەکان ناوی هونەرین و ناوی کچەکان خۆیان ناوی هونەری نین.وک

  جوو باشە بۆ ناوە عەرەبی و فارسی و ئەفغانیەکان هونەرین بەاڵم ناوی  ؟ئەفغانیش نین ناوێکی فارسیفەرهادی 

ئایا ناوەکانی خۆیان لەبار نین و گونجاو نین. لە   ؟یچ یانی "و گونجاو  بارەل یناوپاشان، " .کوردەکان هونەری نین

لەو کەلتوری ئاینزای موسڵمانبوونەوەیە کە زۆرینەی کورد موسڵمانن و ناوەکان دەبێ سەر بە   بار و گونجاوەکە

ئاوەزی ئەو   .و کوردیش واتە کوردە موسڵمان. ئەمە تێگەیشتنە بێ بنەما و جەوتەکەیە  ەکەبێزۆرایەتیئاینە چینی 

بە کورد دانانێ  جووە کە لە سلێمانی هەبوون لە بەغدادیش هەبوون و مەسەلەکە هەر ئەو عەقڵیەتەیە کە رەمزان

  .بووە  ئەم حاڵەتە بەرامبەر ژنە گۆرانیبێژ، دایکی جەمال،یش هەر ئاوها بەاڵم خۆی موسڵمان بە کورد دادەنێ. 

بەغداد گۆرانی کوردی تۆماردەکات کە  ویش ساالنی بیستەکانی سەدەی رابردوو لە رادیۆی ئەدایکی جەمال کە 

"  ەمن کوردستان ینەتەوناوی ئەسڵی خۆی شیرین یان بەهیجەیە بەاڵم دەیکەن بە دایکی جەمال، دایکی جوانان. " 

  وەبکات. ئ نیری خاتوو ش یکوردبوون ەگومان ل ێتوانەد  سەک ای. ئایتێ وڕیچ داەمە د و ەل ەی سرودان و ەل ە کێکیە

  و الرەب ەیئاغا و ئاغا، ه ەی: هەوانەل ،ەو ەتە گوتراو ەوەن  یدوا  ەو ەن ەک نەوانەکردوون ئ  یمارۆت ەک یشەانیرانۆگ

   ، هەی بێنن بێنن، سەوزە مەڕۆ سەوزەکە، ...هتد.  نیو ئام ێنیئام ، ەوەالر ەب

لەگەڵ ئەوەی عەلی مەردان ئەو دوو خوشکەی زۆر خۆشدەوێن و ریزی بۆیان هەیە و یادیان دەکات تا کۆتایی  

ەلی مەردان  ع. یاخود کوردی رەسەن نەبوون بەڵکو ببوون بە کورد  ن نەک کوردجووبەاڵم الی ئەو ئەوان  ،ژیانی

هەر ئەو ئاستە لە تێگەیشتنی کوردە چونکە موسڵمانە بەاڵم ئەوان چونکە موسڵمان نین کورد نین. چونکە 

کان ەجوو دەرکردن و راگواستنی   پرۆسەیک کورتبینانە و عامیانە لە زهنی عەلی مەرداندا بەردەوامی دەبێت کاتێ

عەلمی مەردان   ،لە یادەکانیدا. هەیانەعامی خەڵکی  تێگەیشتنە باوەیە کەبۆ ئیسرائیل دەست پێدەکات هەمان ئەو 

تا ساڵی پەنجاکان ماڵی نازدار و ئەسمەر لە بەغداد بوون بەاڵم دوایی کەوتنە خۆ ئامدەکردن بۆ کۆچکردن  "دەڵێ  

ئەم دێڕەی دوایی  " باووباپیرانیان.رەسەنی  زیدی   .ی تردا. ئامادەبوون بۆ ئیسرائیل بچنجوولەگەڵ هەزاران 

هاتونەتە کوردستان  جووگوایە   سەری دەڕۆینهێڵێکی کێشاوە کە هەموان هەر لە باووباپیرانمانەوە تاکو ئیستا لە

یاخود، شوێنی رەسەنی جووەکان ئیسرائیلە چونکە   لەد ەوربەری دوو بۆ سێ هەزار ساڵ پێش ئیستاوە.



یاخود یەکەم  نوێ و بەڵگەداری مێژوویی هەیە کە ئاینی جوو، جودایزم،  ئاینەکەیان لەوێ سەریهەڵداوە. زانیاری 

و ئەوەی تەوارتی نوسیوە ناوی    سەریهەڵداوەلە میزۆپۆتامیاوە بە ناوی االشتراع  نوسراوی یاخ ئەسفاری تەورات

خزعل   زگای میسانە لە باشوری عێراق.ێەکەی لە پارڕ گۆ وبووە العوزیر نبی بە عەرەبی پێیدەڵێن عەزرا یاخود  

" و هەروەها لە  بەری مێژوو مێژوونووس و بیریاری عێراقی لە کتێبی "ئاین و بیروباوەڕەکانی  ،الماجدی

 .  ەوەتبڵوبۆ  ٢٠١٩کە ساڵی  چاوپێکەوتنێکیدا باس لەم بابەتە دەکات

  ؟کێ دەڵێ دوو هەزار یا سێ هەزار ساڵ پێش ئێستە ئێمە لێرە بووین پاشان پرسیار بۆ ئێمە دروست دەبێ: ئایا 

ێین کورد بەری دوو  ڵک و بەڵەگەیەکی مێژوویی نیە بیسەلمێنێ کە ئێمە لەم کات و ساتەی بە خۆمان دەهیچ دیدێ

  جووبە ئاینی  سەر رهە دەشێ،   .ژیابێتن. وەک الیەنی ئاینیش ئەوە موسڵمان هەر نەبووینەهەزار ساڵ لێرە 

و هەولێر و موسڵیش پێش ئیسالم،  فراوانترین ناوچەی کوردستان لە دیاربەکرەوە تاکیەکێک لە بووبێتین چونکە 

هاتبێتنە   جوواندا خەڵکانی جوو جوو بوون. نەک هەر ئەو جووانەی گوایە لە هەاڵتنە مێژووییەکەی سەر بە ئاینی 

پرسیار:   تایبەت لەسەرد ەمی نەبی یونس دا.ە ب  جووکوردستان، بەڵکو دانیشتوانی ئەم واڵتە هاتنە سەر ئاینی 

ئایا هەر  ر ببونایە بە موسڵمان ئایا زێدی باووباپیرانی رەسەنیان کوێ دەبوو؟ئەگەر نازدار و ئەسمە باشە

ئەوەندەی بیانگوتایە ئێمە بووینە ئیسالم ئیتر تەواو لە چرکەیەکدا هەموو شادەمار و بەدەن و ناسنامە و 

ئەمە پێدەکات؟ رەگەزێکیان دەبوو بە کورد؟ ئەو کوردەی حەقڵیەتی کوردی موالی پێوانەی کوردبوونی ئەوانی دی  

 و چەندان پرسیاری تر. 

دیارە هەڵوێستی عەلی مەردان زۆر مەردانەتر و مرۆڤدۆستانەترە لە هەندیک لەوانی تر وەک  تۆفیق وەهبی و   

رەفیق حلمی بە نموونە. عەلی مەردان خەم و ئازارێکی هەر لە دڵدا ماوە بە کۆچی ئەوان و ئامادەش نیە پاسکیلی  

ە بە دیاری بۆ کوڕەکەی دەیدەنێ بەاڵم ئەو دەزانی ئەوە دیاری نیە و ناچاریە بۆیە رەتی  مندالەکەیان وەربگرێ ک

دەکاتەوە. ئەم هەڵویستەی عەلی مەردان ئەمسەر و ئەوسەری دنیایە لەگەڵ تۆفیوق وەهبی و رەفیق حلمی. یەکەم:  

ەکی بەتاوین، هەر لەو  ڕلە بەغداد لەگە ناویەوەدەچێتە یەک دەکات بەهی خۆی جووخانووی تۆفیق وەهبی 

گەرەکەی ماڵی خۆخە و ماری لێ دەبێ، دەبێ بە خانووی خۆی. دووەم، رەفیق حلمی خەریکی جاسوسی کردن  

 . زەکانیو دواتر ئینگل بووە بۆ تورکە عوسمانلیەکان

 



 پیرەمێرد وەک نموونە... شار

  ۆی خ یسبوکەیف  ەل ەمێئ ی ر یشنبۆر  یستایئ یایدون یکانە ناودار ەر ەنوس ەل ک ێکیە ش،ەش یرابردوو، مانگ یمانگ

  نێد  ەو ەز ۆس یمارەد  ەل رترۆز کانەشت  ەک ک ێکورد رهە کەو  داێو ەبوو. ل ینوس ردی مەریپ  رە سەل یکێت ەباب ە کورت

و   میکەو ح ستۆد نسانیئ ە ندەچ ەیو ەب کاتەد  ردیمە ر یپ یشیستا ستیو ێپ  ەل ادیز  ،ەوەشکێم یکانەخان ەل کەو

وانەی   ێو چۆن ئەزمونی ژیانی ئیستانبوڵی کۆمەڵ ەبوو ە مێئ یوو د رابر ەیدەس یئاگا ە گرنگ و ب یکێ ریشنبۆر

  نتێمۆک ە ل کێسە. کفیرکردووە کە دونیایەک خەون و روانین و بیرکردنەوەی نوێ بهێنێتە نێو شاری سلێمانیەوە

  ەل کانجوو کێکات  ەبوو یچ یمانێ کورد و سل ەیزنەم  ەریو شاع ری شنبۆر مەئ ەیانۆڤمر  ۆڵیبوو "ر  ینوس ۆیب

ئەمە ریکەوت یاخود نەزانین نیە  ." لدا یسرائیئ یتەولە د  یدروست بوون  یتاەرەسەل   نێکرەد  ر ەدەشار ب یمانێسل

بەڵکو ئەو عەقڵیەتە دواکەوتوو و مەترسیدارەیە کە لە پیرەمێردەوە بۆ حسێن عارف چووە و ئینجا گەیشتووە بەم  

وە  ئێمە و ئەو نەوەی ئیستا و خودی ئەو نوسەرە و ئەوانی تریش دەبێ بەسەر ئەو رابردو نەوەیەی ئێستا.

شەرمهێنەرەدا بچینەوە و هەڵسەنگاندنی بابەتیانە بۆ ئەو رووداوانە و بێ دەنگی و بێ هەلویستی و تەدوین  

لە الیەن رەمزەکانی ئێمەوە بخەینە بەر رەخنە و دید و بۆچوونی بابەتیانەم هەبی    کارەساتەنەکردنی ئەو 

ک لەو دەمەوە تاکو ئیستا چاوگەی لە  . ئێمە باس لە شار دەکەین، شارێلەسەریان نەک هەر ستایش کردنیان

 . شار نیە هەبوو وەک ئەوەی دایکبوون و دەرکەوتنی چەندان رەمزی رۆشنبیریە بەاڵم شار بە مانای شار 

  ەوڵەمەندبەاڵم هیچیان ئەوەندەی ئەو تیئۆریە واقعی و د ر هەن تیئۆری دەربارەی شار و چەمکی شا سێ 

  دەرنەچوون کە شار لە فرەیی کەلتوور و ئاین و زمان و نەتەوەدا دەبینێتەوە نەک بە باڵەخانە و قەسروقسور و

. شارە گەورە و گەشە و پێشکەوتووەکانی دونیا چ  چەقی دەسەاڵتی سیاسی و سەربازی قورسایی ئئابوری یاخود 

این و زمان و نەتەوە سەنگی مەحەکە بۆ پێناسەی  لە رابردوو و ئیستادا ئەوەیان سەلماندووە کە فرەیی کەلتور و ئ

شار. دەربەدەرکردنی کوردە جووەکان و بێدەنگیەیکی گشتگیری لە شاردا شاری خنکاند و کردی بە الدێیەکی  

گەورە. الدێیەک کە خەڵکانی شوێنەکانی تریش کەوتوونەتە بەر پالر و تانە و تەشەر و سوکایەتی کاتێک تێیدا  

ە جووەکان سەنعەتکاترین توێژی کۆمەڵگەی کوردی و شار بوون. کاتێک دەربەدەردەکرێن  کورد  نیشتەجێ بوون.

ان  کچەندان پیشە لە دەست دەچن یاخود زۆر درەنگ وەچنگ دەکەونەوە. شار شوێنی رەنگاڵەیی و جولەی رەنگە

 و سیما جیاوازەکانە. 



 یساڵ   سی رووداوێکی هونەری بکەم.پێش ئەمە دەمەوێ با ،ە وەنمێهەید  ەنمون کەعارف، و نێحس یشار یمانۆر

. بەوپێیەی بەشێکی زۆری  لە شاری تۆرۆنتۆی کەنەدا فستیڤاڵی سااڵنەی فیلم ساز دەکرێت بوو ٢٠١٦یا  ٢٠١٥

فیستیڤاڵەکە لە ناو زانکۆی تۆرۆنتۆ دابوو فیلمەکانی نمایش دەکرد و منیش بۆ نێزیک لە پێنچ ساڵ لەوێ دەمخوێند  

تەواوی ئەکتەر و دەرهێنەر و هونەرمەندە ناودار و بە توانا   ئامادەی زۆربەی فیلمەکان دەبووم.هەموو ساڵەکان 

تێیدا. کە دەلێم بە توانا هەر ئەوانە نین کە ناودارن بەڵکو خەڵکانێکی زۆر هەن بە توانان   نجیهانیەکان بەشدار دەب

. ئاستی  کە ناوی فیلمەکەم لە یاد نەماوە ووفیلمێک دەربارەی جینۆساید ببوو  ٢٠١٦ساڵی و بەاڵم ناودار نین. 

هونەری فیلمەکە زۆر جوان بوو بەوەی کە کامێراکەی بەسەر گۆی زەویدا دەسوڕێتەوە و لەو جێگایانەی یان ئەو  

ی  و کۆمەڵکوژیەکە واڵت و خاکانەی کۆمەڵکوژی تیدا کراوە کامێراکەی رادەوەستا و کەمێک باسی ئەو شوێنە

بەردەستی  کوردستان بوو، هەڵەبجە بوو. ئەنفال دۆکیۆمێنتێکی هەڵویستەی لەسەر نەکرد دەکرد. تەنها جێگە کە 

وەک هەڵەبجەی نیە و قسەیەکمان نەبوو لەسەری. بەاڵم کە فیلمەکە تەواو بوو. دەرهێنەر و ستافی بەرهەمەکە  

ە ەلوێ بووین ئەمە  هاتنە سەر تەختەی شانۆ بۆ پرسیار و گفتوگۆ و وەاڵم. پرسیاری ئێمە وەک دوو سێ کورد ک

بوو: چاوی کامێراکەی تۆ هەڵوێستەی لەسەر هەموو جینۆساید و قەتڵوعامەکانی جیهانی کرد تەنها کیمیابارانی  

هەڵەبجە نەبێ، واتە کامێراکەی لەو بەشەی کە پێی دەوترێت کوردستان و دەکەوێتە باکوری عێراقەوە بەسەریدا  

انیە و خەڵکانی وەک ئیوە و مانان کە فیلمەکەتان تایبەتە بە جینۆساید  بازت دا لە کاتێکدا هەڵەبجە رووداوێکی جیه

و کۆمەڵکوژیەکان بێگومان زانیاری تەواوتان هەیە لەسەری. وەاڵمەکەی تەنها بروبیانوو بوو و جێگەی قەناعەتی  

ە یەکێک لە  هیچ یەکێک لە دانیشتونای ناو هۆلەکە نەبوو. جا لێرەدا دەمەوێ ئەوە بڵێم هەر وەک چۆن ئەو فیلم

ر لەویدا دەرکەوت چەندە  هەمەرگەستاتترین رووداوەکانی مرۆڤایەتی باس نەکرد و بەسەریدا بازیدا و فیلمەکەی 

 چۆن؟  نوقستانە، رۆمانی شاری حوسێن عارفیش توشی هەمان دەرد بووە. 

  یساتەکار  ەیەیورە د  وەل  کێر ر ەرابردوودا، ه ەی دەس یاستەڕناو یمانەد ەل کاتە د ۆشارمان ب یباس ەک 

  وەئ یال ەب ک یدوورونز ەمانۆر  وەئ یچەشاردا، ک ی کێرە بەلەکونج و ک  رەه ەل کراە ماردۆت دا ێت  یجوو یکوردان

تەواوی شار، و   ێک بۆ رەنگاڵەییرۆمانەکە باسی خانوویەکمان دەکات وەک رەمز کداێاتک ەل تێناچ داەتەباب

هەروەها ئەو ژینگە کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوری  کۆمەڵی خەڵک لە ئاستە جۆراوجۆرەکانی شار تێیدا دەژین و 

  ی تیەەاڵمۆو ک   یئابور یکانەز یهەب  ەپشتڕەبڕب  ەل ک ێکیە کانجووو چینایەتییەی ئەو دەم خەڵکی شاری تیدا ژیاوە. 

ش چیە باس لەوان ناکرێت وەک ئەوەی هەر  کیکەچی لەو رۆمانەدا بە وشەیە شار بوون یگرافۆم یو د   ینگەرهەو ف



  ەساتەکار وەل یباس شێ کەیەوش ۆب  ەک  ردێمەر یپ ینیژ  ەیژنامۆر  ەڵگەل ەچێهاوپ ەست یو ەڵه مە. ئلە بنین بنەبوو

  ەی گێج ەیوە. ئداە د انیروو   خۆیەوە ردێ مەریپ  یو پشت ی شتینەو ت مە ردەب  ەل کداێکات ە ل ەکردووەن

پیتاکی باشیان داوە بە پیرەمێرد بۆ  ی سلێمانی کانیەحیسەو م جوو ،ۆیخ رد ێمەر یپ یدانان ی دانپ ە ب ەیەرەمەروسەیس

  ەی وەن ەعارف نێحوس ە ک مەدوو   ەیوەو ن  ەردێمەریپ  ە ک مەکیە  ەیوە. ن، رۆژنامەی ژیندەرکردنی رۆژنامەکەی

  نەک ەشار د یشۆناخ زعەو و  یداد   ێو ب یتەنەیشار و م ەو باس ل  نەکەشاردا دروست د  ەل یر یشنبۆشارن و ر

  ێڵەه و ەئ. دەکەن لە حاست بێ دادی و مەینتیەکانی خەڵکانی تری رەسەنی شارەکەدا زانەو ن نایناب انۆیخ یچەک

و   کاەچاو د  ەرابردوو ل یینایناب ەیلکیواچ  مانەه ستاێ ئ ەی وەو ن ەو ەتۆ ژبێ در ستایتاکو ئ   ەوە رابردوو ە ل یەوتەچ

  ەون کرد و بوو ب یشار  یتەسلەخ ەو ەکات وە ل ەشار وە. ئە سوور کێساتەچ کار ەب  یستەد ەشار وەئ ێنازان

  یتاەر ەتاکو س .ەو یەاڕس دا ێ ت یکانڵەییەنگاەر  ەنگەرهەو ف لتورە و زمان و ک کانەاوازی ج ەنیمەک ە ک ەور ەگ  یکێیەالد

  ە ارید  مەاڵب  ،ەبوو ەه یبوون یمانێسل ەل کاندایەحیسەجوو و م کەت  ەلکەمینەیەک  کە و  شیتورکمان ستیب  ەیدەس

 یکانە اوازیج ەنگەو د  نگەر  ەیگێج ەک کێشار، شار ە ب  ێبب  ەوی توانەین ەشار وەئ شتوونۆیزووتر ر  کانەتورکمان

شاران و   یشار ەب تێ بکر   رەنگ و دەنگەوە  کیە ەب  کێشار ەبوو ەن دایەایدون مەئ  ی کێنێشو چیه  ەل .ە وەتێ بب  دایت

دژە ئەوانی تر چ لە   یوعار بەیع ەل یت ڕیەپ  شیەتڵەسەخ کیە و ەئ ە. کیریشنبۆر   یختەتیو پا ەکەاتەیح ەشار

گەرمیانی و  ،ڵیماە مچەچ  ،ینێنجوێپ ، ەییبجەڵەهناویدا بن یان لە دەرەوە. تەلفیسی پێکردن و بە کەم سەیرکردنی 

ئەو خاسیەتانەن کە سلێمانی پێ دەناسرێتەوە چ لە کۆن و چ لە ئیستادا. ئەم خاسیەتە  ... هتد ێییو الد  ی رێولەه

و   لە ئاستە کۆمەاڵیەتیئێستاش خ و رۆشنبیری ئیستا لە پشتیەوەن بۆیە خراپ و چەوتە خەڵکانی سیاسی هاوجەر

 وەئ یماشاکردنەت مەک  ە ب داە رێمن ل ەیرحەش مە. ئیدا برەوی هەیەسیاسی و تەنانەت هونەری رۆشنبیریەکەش

  ەب ە زیو د   ەداو یروو  داێیت ەی رەنێرمهەش ڕپ  ەژووێم و ەئ کە. وۆیخ کەو یت ێماشاکردنەت کوەڵب یەن ەشار

 . ە کراو ەنۆرخەد

 

 هەبوو؟  گەڕەکی جولەکانبۆچی 

 پێکهاتەی شارە...  کۆڵەکانییەکێک لە مرۆڤەکان فرەکەلتوری ی لە ژیان و یرەنگاڵە



  یکیەت یەراۆ ناو ز ەل زنێ بپار انۆیخ یت یرەو داب و ن نگەرهەف ەانیستوویو ەشیمەه  کانەییەوەتەو ن ینیئا ەنیمەک

  ەبن ل  کێشەب تواننەد  کانڵەییەنگاەر  ەنیمەک ە ک داکردەیپ یمانا ەوە رێ شار ل. داەییەوەت ەو ن ینیو ئا یت یەەاڵمۆک

لە ناو شاردا و ئەمەش رەگەزێکی سەرەکی ئەوسا و   نەبک انۆیخ ەیناسنام یزگارێکاتدا پار مانەه ەشار و ل

  ێینێشو رهە ەل  کوەڵب  ەبووەن جوو ۆب نهاەت ەتڵەحا مە. ئ ئیستای هەر شارێکە گەر پێناسەی خۆی بکات وەک شار

. کام  ێبەه انۆیخ ی کەڕەگ  ەانیستویو  ێووبب ەه انیتیەاڵمە ۆک  یکەیەگێو پ ەناسنام رەه  اج کانەنیمەک  دایەیادون مەئ

  ۆ. جا بێکەوە زۆه اخود ی  ێک و گوندێکشتەد انی  کەناوچ یناو ەب ێ بەدانێت یک ەڕەگ ەیەکوردستان ه یشار

  ێیپ ستاێئ ەیناوچان  وەئ ۆ ئسالم ب یرکردنیداگ  یدوا ە ل تەبیتا  ەب ێ ب نۆچ ێبەجوو د  کەو ینیئا یکیەنێمەک

 ەکەناوج یکانەڵخ اخودیکوردان  ەل شەر ۆز  ەژمار وەو ئ   اۆڕگ  یواوەت  ەجوو ب یخۆ کوردستان، بارود  تێوترەد

  یکێنێشو  رەه کەکوردستان و ەل کانەجووبەشێوەیەکی گشتی، بوون.  انەیکەنیئا ی ردارەبە ستەجوو د ەببون ەک

   کردندابوون.  ماشاەت م ەک بە   ن ودکردنێپ  یتیەو سوکا الماردانە پ مەرد ەبەل ەشیمە ه ئیسالمیەکانگە ەڵمۆک  یتر

، سلێمانی لێرەدا  یاخود خەڵکانی گوند و دەشتەکان دێنە شارەوە شار دروست دەکرێبۆ یەکەم جار کاتێک 

  ەب تەب یتا یکەڕە گ ، جووەکانمەبەستی ئەم باسەیە چونکە رۆمانی نیشتمانی سارا تایبەتە بە جووەکانی ئەو شارە

کە تازە شار دروست دەکرێ و خزم و خوێش و نزیکەکان    وەک هەر پێکهاتەیەکی تری کۆمەاڵیەتی  ێبەد انۆیخ

ئەم حالەتە لە هەموو کۆمەڵگە نوێیە جیهانیەکانێشدا هەیە،   . وەک سیفەتێکی سروشتی لە دەروی یەکتر کۆدەبنەوە

  لە بۆ نموونە لە والتانی رۆژئاوایی کەمینە ئاینی و نەتەوەییەکان نێزیکی یەکتر دەژین و کاردەکەن و هەڵدەسوڕێن.

ئیش و   جگە لە پەرستگای ئاینیان هیچ شتێکی تریان جیا نەبوو لەگەڵ خەڵکانی تری ناو شار. ەکی جولەکانداڕگە

کار و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانیان وەک هەر خەڵکیکی تر وابوو، بگرە لە هەندێ بوار و کایەدا ئەوان زۆر شارەزا  

ەنگین و ئیشکەریکی ماندوونەناس بوون. لە رووی ماڵیەوە، دوو باجیان دەدا هەم بە حکومەتەکان و هەم  ڕو دەست

. بگرە، شەکر و چای دیوەخانەکانیان بە پارەی  یرەتەکانسەرۆک عەشبە دەسەاڵتە عەشایەریەکانی وەک شێخ و 

، بەاڵم خودی ئەم بیانووە مانایەکی قوڵ  گوایە گیانیان دەپارێزن ، لەبەرامبەر ئەوەداراابین دەکجووەکان د

دەبەخشێ کە جووەکان هەمیشە لە الیەن زۆرایەتی موسڵمانەوە، چ هۆزەکان یا شێخەکان یا موسڵمانە ئاینیە  

. بەاڵم پرسیار ئەمەیە بۆچی جووەکان دەبوو ئەو هەموو باج و خەرجیە  ە، لەبەردەم هەڕەشەدابووننوخبەکانەو

بدەن؟ وەاڵمەکە روونە کە بنەمایەکی ئاینی هەیە. لە ئیسالمدا غەیرە ئیسالمیەکان دەبێ باجی دەسەدەاڵت و باجی 

ەمانی کۆن و داعشی ئێستا رێک وەک ئیمارەتێکی ئیسالمی د  ئاینی خۆشیان بدەن. کوردە موسڵمانەکان



بەرخوردیان لەگەڵ جووەکان دەکرد. کاتێک شار دروست دەکرێ ناخۆشترین شوێنیان لە جوگرافیای شاردا پێ  

  .دەپەڕێبە ناو گەڕەکی جولەکاندا تێ ە دەدرێت کە دەکەوێت خوار سلێمانیەوە و هەرجی سیاناو و بۆگەنی شار

لەگەڵ ئەوەشدا باپیر خایم. وەک هەر جوویەکی تری هاوڕێی و نەوەکانی، بۆنی ئەو سیاناوە ناگۆڕنەوە بە باخ و  

رنرخێک بێت  هە گوڵ و شەقامە قیرتاو و رازاوەکانی ئەوروپا و ئیسرائیل و هەردەیانەوێ بمێننەوە لەو شارەدا بە 

 بەاڵم هەر ناهێڵن و ناهێڵن.

 

 بە نموونە....  خەڵتوزحزبی  چەمکی حزب و سیاسەت، 

هیچ حیکمەتێک لە خۆرا یاخود سروشتی نایاتە بوون، بەڵکو هۆکاروپاڵنەری گرنگ و حەیاتی لە پشتەوەن بۆیە  

دێنە بەرهەم. حیکمەتی پێکەوە ژیان و هەولدان بۆ کاری هاوبەش لە زۆربەی حاڵەتەکاندا لە الیەن  

وری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی پێشنیار دەکرێن چونکە ئەوان لە  کەمایەتیەکانەوە، کەمایەتی ئاینی و نەتەوەیی و کەلت

پێش زۆرایەتیەوە دەزانن کە ئەوە هاوسەنگی ژیان رادەگرێت. زۆرینە سیفەتێکی ملهوڕی تیدایە کە کەمتر عەقڵ  

میوانی دەبێت و ئەو چەمکانەی کەمینیەکان رەتدەکەنەوە یاخود بە هەند نایگرن. کاتێک جووەکانی عێراق و  

کانی عێراق و کوردستانە زیندووبکەنەوە و ئاڵوگۆڕی  جوو ان دەیانەوێ حزبی خەڵتوز کە حزبێکی کۆنی کوردست

ریشەیی بەسەردا بهێنن لەوەی هەر کەسێک لە هەر ئاین و نەتەوەیەک دەتوانێ ببێتە ئەندام تێیدا و ئامانجیش لەمە 

راستەوخۆ لە الیەن حزبی هیوا رەت  بەهێزکردنی بەرەی یەکگرتوویی رەنگاڵەیی کۆمەڵگەکەیە، بەاڵم ئەمە 

حزبە  لە ناو خەڵک وبووە هەستەی نەتەوەیی دواتر دەکرێتەوە و بگرە پەالماریشیان دەدەن. ئەو حزبی هیوایەی 

ئیستاش لە باشور حوکم دەکەن و لە رۆهەاڵتیش حزبی   کە  کوردیەکانی دواتری کوردستان لە باشور و رۆژهەاڵت

ەوتی سیاسەتی بە دوای خۆید  هەڵە و چهوڕیانەی حزبی هیوا ئەو شەپۆلە لە رەتکردنەوەی مل کوردی گەورەن.

چ بە واڵت و بە خاک و چ بە نیوەندە جۆراوجۆرەکانیەوە باجەکەی دەدەن.  هێنا کە ئیستاش خەڵکی کوردستان 

هەر ئەو نەوەیە لە هەستەی حزبی هیوا لەبەرامبەر شەراکەتی عەرەبدا دەست لەسەر سنگ بوون کەچی لە  

شنتەکانی مفاوەزاتەکانی بەعس و  یبوون. لە یەکیک لە دان تیژند و تو ، حزبی خەڵتوز،رامبەر خەڵکانی خۆیاندابە

باشتر نیە لەگەڵ خەڵکەکەی خۆتان رێک   شیروان مستەفا بە نوێنەری بەعس دەڵێنەوشاخدا، ئەو دەمی کوردانی 

انی تردا. مەبەستی نەوشیروان مستەفا لە خەڵکی خۆتان واتە کورد، بەاڵم نەوشیروان  واڵتبکەون وەک لەگەڵ  

ش هەمان سیاسەتی بەعسیان دەرهەق بە خەڵکانی خۆیان، کوردانی  یمستەفا لە یادی دەچێت کە رۆژگارێک ئەمان



ی رەتیان کردەوە لەگەڵیاندا کاری سیاسی بکەن. هۆکارەکەش ئەوەیە کە ئەم رەمزە  ، پیادە کرد بەوەی خەڵتوزجوو

ئەوەی   کورد نین بەڵکو جوون، وەک  جوو دایانناون گوایە  جووکوردانە کوردانی جوویان بە کورد دانەناوە و بە 

کە نەیاندەهێشت  ئەو جۆرە لە بیرکردنەوە ن بوونەکەی ئەمان مۆرکی کوردبوونی لە ناوچەوانیان دابێ.ڵماموس

کوردانی جوو ببن بە بەشێک لە دونیای سیاسی کوردی لەو عەقڵیەتە ناسیۆنالیستیە عەرەبیەوە هاتووە کە ساطع  

الحصری و ئەوانی تر هێنایان. بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی عەرەبی رەگی ئاینی بەکارهێنا دژ بە جووەکانی عێراق و  

بۆیە هەر لەو دەمەوە تاکو دەربەدەرکردنیان جوویەک نەیتوانی ببی  هەمان عەقڵی دژەجوویی بەکارهێنا کوردیش 

بە کاراکتەرێکی سیاسی لەو جوالنەوەی سیاسی کوردیدا مەگەر ناو و ناسنامەی خۆی بگۆڕیبایە وەک ساالری  

مێردی سارای نەوەی باپیرە خایم. بەشداری کردن لە پرۆسەی سیاسیدا بۆ جوو بڤە بوو بەاڵم بۆ کاکەیی و  

سەرەتای  یەکان کەمێک ئەهوەن تر بوو ئەویش هەر نەیاندەتوانی پێ لە بەڕەی خۆیان زیاتر رابکێشن. مەسیح

کرا بە قایمقامی هەڵەبجە.   گۆران ئەدهەم کاکەیی ، لەسەر لیستی یەکێتی کەسێکی کاکەیی بە ناوی بوو ٢٠١٠نیسااڵ

سایەتی و دەزگا ئیسالمیەکان و مزگەوتەکان . لە هەموو الیەکەوە، حزب و کەزگارێپار  ەب بببوو ەن ەبجەڵەه مەد وەئ

غەیرە موسڵمان ئیدارەی ئەم شارە موسڵمانە بکات، لە کاتێکدا   -کردیان بە هەرا گوایە جۆن دەبێ قایمقامێکی کافر

واڵت هەمووی لە الیەن ئەمریکاوە بەڕێوە دەبرێت. بە بیانووی گەندەڵی و شتی تر، فشاریان لەسەر یەکێتی دانا کە  

و ئەوەبوو هەر هەڵهات لە والت و چوو بۆ هەندەران. گوایە لە تاو فایلی گەندەڵی و تەقە لە    الی بدەن

خۆپیشادەران هەڵهاتووە وەک لەوەی قایمقامەکانی شارەکانی تر فریشتە بن. باشە ئەمە لە ئێستادا ئاوها کراوە بە  

کردنی رۆژانە جووەکان و گەڕەکی  کەسێکی گەیرە موسڵمان ئاخۆ لەو دەمەدا چی بە جوویەک کراوە. بەردباران

بەرد   جولەکان ئەو قاودانە کەمە پڕ لە کینەی کوردە موالیەکانن کە نوقڵ و شێرینیان دەدات بە مندالە ورتکە تاکو 

بگرنە جوویەک گەر بەسەر شەقامەکەدا دەڕوات یاخو شەڕەبەرد لەگەڵ گەرەکی جولەکاندا بکەن و شەڕیان پێ  

 بفرۆشن.  

ر دەسەالتێکی کوردی بکەن  هەلەو دەمەدا ئەوە بوو کە پشتیوانی لە  جووەقڵی سیاسی کوردانی عالیەنێکی تری 

باشترە وەک لە ئینگلیز و عوسمانلی. سەرباری ئەو ناهەمواریەی ئەوان بە دەست دەسەاڵتی شێخ و  

مە باشترە لەگەڵ شیخ مەحمودا  موشایەخەکانەوە دەیچێژن کەچی هەستی نەتەوەیی بوونیان ئەوەیان پێدەڵێ کە ئێ

وەک لە ئینگلیز و تورک و ئەمەشیان بە حەمەلی ئەنجامدا لەوەی باجی زیاتریان دەدا بەو مەرجەی   بین

کورەکانیان نەچن بۆ فێربوونی زمانی تورکی و سەربازگەی تورکی لە کاتێکدا ئەو رەمزانەی ئێمە بە رەمزی  



سەرباز و ئۆفیسەری  خۆفرۆش و جاسوس بوون بگرە لە باشترین نەتەوەیی و شۆڕشگێڕ و بلیمەتیان دادەنێین 

. ئیستانبوڵیان وەک بەهەشت باس دەکرد بۆ کوردە موالیەکانی خۆیانکە دەشگەڕانەوە تورکی عوسمانلی بوون و  

تەنانەت لەو ئەزمون و دەستکەوتە رۆشنبیری و چاپەمەنیانەی لە ئیستانبوڵەوە فیری بوون شتێکی ەئوتۆی  

خەرمانی عەقڵ و مۆراڵ و ویژدانیان و بگرە تورکێکی تر بوون دەرهەق بە جوووە کوردەکانی  نەخستە سەر

ئەەگرنا، کاتێک مرۆڤەکان دونیا دەبینن مێشک و ئاوەزیان فراوانتر   .خۆیان بەاڵم لە بەرگی کوردێکی موسڵماندا

بکەنەوە. ئایا پیرەمیرد یان   دەبێ کەچی ئەوانەی ئێمە تەنها ویستوویانە کۆپی نەتەوە سەردەسەتەکانی خۆیان

تۆفیق وەهبی و گۆران و دیالن و رەفیق چاالک و ئەوانی تر هەموویان چ عەقڵێکی سیاسی ئازادیخواز و  

پێشکەوتوخوازیان بۆ کوردستان هێنا جگە لە کروزانەوە و کۆپی کردنی کاروکردەوەکانی نەتەوەکانی تری وەک  

   ەرەب و تورک نەبێ. ع

و بڕیاردان لەوەی بمێننەوە لە  رەتکردنەوەی ئیسرائیل و رەخنەگرتن لە چەکی زایۆنیزم و نەچوون بۆ ئیسرائیل 

تر و کوردانەتر و    عەقڵێکی سلێمانی سیاسیە پیشان دەدات کە جووەکانی  شارەکەی خۆیاندا ئەو رەوتە

ەورینی ئێمە وەک ئەو ناوانەی لە  کە غائیب بووە لە الی من پێشکەوتووتریان هەبووە لە کوردە موسڵمانەکان

هزری سیاسی ئەو دەمی باپیرە خایم هێند بااڵیە ئێستاشی یاداشتەکانی باپیرە خایم و جووەکانی تردا هاتووە. 

لە بەرامبەر گەورەترین هێزی  لەگەڵدابێ شایەنی ئەوەیە باس بکرێ چونکە ئەو هزرانە کەم لە دایک دەبن. 

ە ئینگلیز بووە و شێخ مەحمود بە ناوی ئیسالم و شەڕی کافران دەیەوێ بجەنگێ  کۆڵۆنیاڵستی ئەو دەمی دونیادا ک

بیری سیاسی باپیرە خایم زۆر لە ئاستێکی   ،لەگەڵیان. کات دوای بوردومانی ئینگلیزەکان دەبێ بۆ شاری سلێمانی

و دەستەکانت جەنابی شێخ دەستم بە دامانت  " ویستویەتی بچێ بۆ الی شێخ مەحمود پێی بڵێ  کەبەرزدا دەبێ 

ەزاکردن بهێنە. لەبەر خاتری دەستەبەرکردنی بەهەشت بۆ  غماچ دەکەم، خەیاڵت الی میللەتەکەت بێت و واز لە 

" لە یادتە "فڕۆکەکانی ئینگلیز شاریان بوردومان کرد، کردیانە شەخسی خۆت ماڵی کوردان لەمە زیاتر وێران مەکە. 

 ٢٦١ال لێ ئەچۆڕا."وێرانە و داروبەردی ئەم شاری سلێمانیە خوێنی 

کاتێک جووە عەرەبەکان لە فەرهودی عەرەبە موسڵمانەکانی بەغداد رادەکەن و دەبنە میوانی باپیر خایم ئەو رەئی  

  جووبەرەو ئاراستەیەک کە ئێمەی رووداوەکان هەموو بە ئاراستەیەکی نادروستدا دەڕۆن، "خۆی ئاوها دەردەبڕێ:  

نە و لە الیەن زایۆنیستەکانەوە پێشوەخت و  لەگەڵ نین و هەموومان زەرەرمەند ئەبین، ئەمانە هەمووی پال

هەر لەویدا باس   ٢٢٧بەردەوام کاری بۆ کراوە، و عەرەبە شۆفێنیستەکانێش بە بەرنامە تاوان ئەنجام دەدەن." ال 



باپیرە خایم و میوانەکانیش  دەرکردنە رووبدات.  دیتە سەر ئەوەی لەوانەیە لە سلێمانیش ئەو حالەتی فەرهود و  

: جا فەلەستین لە کوێ و خەڵکی ئەم شارە لە کوێ، ئەمان حەقیان چیە بەسەر ئەوەوە  دەکەن باسوخواسی ئەوە

 ٢٢٦حاڵی پاشەڵی خۆیان زۆر جوانە. ال

ان بارودۆخی سیاسی واڵت نەیدەتوانی رێگری لەوە بکات گەر ئەو رەمزانە هەڵویستێکی سیاسیش نا بەلکو ئینسانی

دید  تی و هاوکوردە جووەکانی خۆیان هەبوایە. عەقڵی تەسک و  هەبوایە دەرهەق بە دراوسێ و هاوڕێ و هاواڵ 

یاخود هەر بیکەن بە   نەیهێشتووە بابەتێک یان جەند الپەرەیەک لەو رووداوانەش بنوسنەوەتەنانەت یان بینت کور

مێژوویەک و تاکو نەوەی دادێ پرسیاری ئەوە نەکات ئەرێ رووداوی دەربەدەرکردن و کارەساتی کوردە  

لەمەش . بوو. ئاخر ماقوڵە هیچ شتێک لەو بارەیەوە نەکراوە نەنوسراوە تاکو بکرێ بە بەڵگە جووەکان چۆن

 ەکوردستان ل یکەڵخ ەینیرۆ : زدەڵێ میخا ەری باپ واوەتر، بێ دەنگی و بێ هەڵوێستیان بوون بە بەشێک لەوەی 

     ٢٠٧ال  .شداربوونەب رانماندای باووباپ ۆڕیگ  ەیو ەدانەڵو ه وار ەکولتور و ئاس ەی وەنڕیس

 

 راسانێک بۆ ئیستا... 

 میللەتێک مێژووەکەی دروستی کردووە."    ر"ئیستای هە

وەک ئەو رێژە زۆرە لە رۆمان نیە کە رۆژانە جاوپدەکرێن لە واڵتی ئێمە و زۆربەیان بایەخێکی   نیشتمانی سارا، 

پاک  هەر بە تەنها بەرهەمێکی ئەدەبی جوان و  ئەکادیمی و ئەدەبی و سەلیقەیی ئەوتۆیان نیە؛ چونکە نیشتمان سارا

مێژوویی و فکری هەڵگرتووە کە   و تێگەیشتن و باسوخواسی مکبەرز نیە بەڵکو کتێبیکە چەندان چەو بوێر و 

دەبێ مینەیان بکەین. ئەوەی میران ئەبراهام لەو رۆمانەدا باسی دەکات راستیگەلێکن چقڵەکەی دەچێ بە چاوی هەر  

مێژوویەکە شوێنەوارەکەی لە هەموو ئاستێکی روحی و مادیدا بوونی  یەکێکماندا گەر بێتوو نەهی بکەینەوە، چونکە 

ە بەدەستەکانی ئێمە، رەمزەکانی ئەودەم و ئەم دەمی ئێمە نوسینیان لەبارەوە نەکردووە  هەیە و تەنها ئەوەیە خام

 چونکە خۆیان گونهکار و تاوانبار و بێ هەڵوێستباری یەکەم دەردەچوون.   

گەر   با ئێمەش بڵێین هەر وەک چۆن نیلسۆن ماندێال دەڵێ گەر دەتەوێ تورک بناسیت ئەوا رۆژێک ببە بە کورد، 

. ئەو ژیانەی  لەو رۆژگاری جەنگی دووەمی جیهانیەدا  جووئەوا رۆژێک ببە بە ری دڵقرجاو بچێژیت ەوێ ئازادەت

  ییبەسەر جووەکانی کوردستاندا هاتووە، میران ئەبراهام زۆری باس نەکردووە چونکە لەوانەبوو بە زیادەڕۆ



کە دەبێ بە   ، ئێمەیەئەرکی نەوەی ئیستایە رۆژئاودا هات.، هەر ئەوەش بەسەر جووەکانی تەماشا بکرایە

کوردستان بکات و راستیە مێژووییەکان لە شوێنی   جووەکان تەدوین نەکراوەی "ئەنفالە"جەسارتەوە باسی ئەو  

خۆی دابنێنەوە. لەوانەبێ کەسێ بڵێ جا گەر بەم دیدە بێ ئەوا مێژووی رەمزە رۆشنبیری و ئاینی و سیاسی و  

ژێر پرسیار و   ی دەچێتەپرسیارەوە؛ من دەڵێم بەڵێ هەموو   کۆمەاڵیەتیەکانی ئێمە دەبێ هەمووی بچێتە ژێر

. ئێمە غەدری مێژووییمان لە جووەکانی خۆمان کرد و بێکەس  گەر راستگۆبین لەگەڵ خۆماندا رەخنەی جدیەوە

هەمان جارەنووس پەرەی لە بیرکراوی مێژووەوە، بۆیە کوژمان کردن و بەر بەرچاوی خۆمانەوە هەڵماندانە ال

  .و فڕی دراوینەتە دەرەوەی مێژووەوەغەدرمان لێکراو و بێکەس کوژکراین  ۆمان بۆیەوە بەوەی بەرەو رووی خ

ئێمە وەک نەوەی ئیستا دەبێ بەسەر ئەو رابردووەدا بچینەوە و الپەرەیەکی نوێ بۆ تێگەیشتن و هەڵوێست  

وەک چۆن تەواوی میللەتانی دونیا بەسەر   هەڵبدەینەوە، کوردە جووەکانکارەساتی مێژوویی وەرگرتن لەمەڕ  

مێژووی خۆیاندا دەچنەوە و پەشیمانی دەردەبڕن. ئاشتەوایی و پێکەوەژیان دەکەن بە بنەمای ژیانی نوێیان ئێمەش 

 روحی و مەعریفی و ویژدانی و مۆراڵی رۆدەچین. ززیاتری  دەبێ ئەوە بکەین ئەگەرنا هەر بەرەو داڕووخانی 

و   دەربارەی کورد و ئەرمەنلە بنکەی رۆشنبیری خۆیان ڕێکیان سازدا ۆنی واڵتی کەنەدا کئەرمینیەکا ٢٠٠٩ساڵی  

و    و،. سێ کورد لەو کۆڕە ئامادەبوون. یەکیک لە پێشکەشکارەکانی کوڕەکە کوردێکی رۆژهەاڵت بوپەیوەندیەکانیان

جگە لە هەندێ  ڵگیراوە. رشیفی خۆیاندا هەئەوەک میوان دانیشتبووین. کوڕەکە ئیستاش لە   یشمن و کەسێکی تر

من باسم لەم دیدە کرد کە لەم نوسینەدا خستومەتە روو، هەر بە دوای ئەوەدا یەک دوو کەسی ئەرمەنی   ،باسی تر

سەبارەت بە  گوایە سەردانیان کردووە و  .خەڵکانی دێرینی دیاربەکر باسیان لە هەڵویستێکی عوسمان بایدەمیر کرد 

کردووە لەوانە مەسەلەی زەوی و زاری ئەرمەنەکان. گوتیان بایدەمیر دانی    رەوشی رابردوو قسەوباسیان لەگەڵدا

ئەو وەک خۆی ئامادەیی دەربڕیوە تەعویزی هەر مولک و زەوی و  بە هەموو راستیە مێژوویەکاندا ناوە و 

ێکی  ئەم هەڵوێستە نیشانەی تێگەیشتنێکی قوڵ و هەنگاو زارێکیان بکاتەوە کە لە رابدروودا لێیان زەوت کراوە.

راستەقینەیی ژیانی هاوبەشانە و مرۆڤدۆستیە و لە هەر جێگەیەکی تری کوردستان گرنگە چاوی لێ بکرێ نەک  

هەر بەخاتری دانپێدانان و بەس، بەڵکو دەبێ ببێتە بەشێک لە مۆراڵ و بیر و ئەخالقیاتی ئێمە بۆ ئێستامان و 

 ئەم بابەتە، ئەنفالی دەبێ  و ئەدەبی ئێمەدا ئەهلی قەلەم و فکر رۆشنبیری و نێوەندی نەوەکانی داهاتوومان. 

و  ئەچونکە جووەکانی کوردستان، بکەنە جێگەی قسەوباسێکی گرنگ؛  کوردە راگواستن و دەرکردن و پەالماردانی

 ەمەندە و مێژووی ئێمە نەک هەر لەو شەرمە دادەماڵێ بەڵکو دەوڵەمەندی دەکات. ڵبابەتە ئێجگار دەو
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