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دان�شتن ل�گ�ڵ ئ�وپ�اوە ل�باسكردن نا��ت، دان�شتن ل�گ�ڵ ئ�وپ�اوە ل�باسكردن نا��ت، 
وەكو موگنات�س ك�س� ب�رامب�ر ب� گ��ان�وە� وەكو موگنات�س ك�س� ب�رامب�ر ب� گ��ان�وە� 
�ادگار���كان� خۆ�، رادەك�ش�ت. كان�او&ك� �ادگار���كان� خۆ�، رادەك�ش�ت. كان�او&ك� 
ل�زان�ار� ووشـــك بوونـــ� بۆن���، ك+ ه��� ل�زان�ار� ووشـــك بوونـــ� بۆن���، ك+ ه��� 
ل� ك�سا��ت��� ج�2ان���كان ئ�و ن��د�ب+ و ل� ك�سا��ت��� ج�2ان���كان ئ�و ن��د�ب+ و 
راســـت�وخۆ قســـ�� ل�گ�ڵ ن�كردب+، كات+ راســـت�وخۆ قســـ�� ل�گ�ڵ ن�كردب+، كات+ 
ك�باس ل� گفتوگۆ� خۆ� و ن�هرۆ س�بارەت ك�باس ل� گفتوگۆ� خۆ� و ن�هرۆ س�بارەت 
ب�كورد و دواڕۆژ� و ب�ئاوات گ��شتن� كورد ب�كورد و دواڕۆژ� و ب�ئاوات گ��شتن� كورد 
ل�زار� ئ�وەوە دەكات، وادەزان� باس� دو&ن�ت ل�زار� ئ�وەوە دەكات، وادەزان� باس� دو&ن�ت 

بۆدەكا. بۆدەكا. 
* بار� رۆشـــنب�ر� چل�كان� شار� ه�ول�ر * بار� رۆشـــنب�ر� چل�كان� شار� ه�ول�ر 

چۆن بوو؟ چۆن بوو؟ 
- باوكـــم ت�ب�ع�ت�ك� ســـ��ر� ه�بوو، ك� 
دەچووە ج�گا��ك، من� ل�گ�ڵ خۆ�دا دەبرد. 
ل�ه�ول�ر ساG� ١٩٤١ ساGح ب�گ� ساح�بق�ان 
موت�ســـ�ر�ف بوو، ل�ه�مان كات�شـــدا برا� 
زاوا�ان بوو ل�گ�ڵ باوكمدا، شـــ�وان� ه��ن� 
�ا ل�ق�سر ك� ب�ماG� موت�س�ر�ف�ان دەگوت 
ئ�وكات� �ا ل�ماG� ئ�مـــ� كۆبوون�وە ه�بوو، 
دادەن�شـــتن و دەبووە كۆبوون�وە� ئ�دەب�، 
ئ�وكات� بارودۆخ� ئابوور� خراپ بوو ب�هۆ� 
ج�نگ� ج�2انـــ� دووەم�وە، ســـاGح ب�گ� 
ســـاح�بق�ان ه�موو رۆشـــنب�ران� سل�مان� 
ه�نابووە ال� خۆ� بۆ ه�ول�ر، جا شاع�رەكان� 
سل�مان� ئ�وكات� �ا ب�ش�وە� وەز�ف� �اخود 
ه�روا ب�شـــ�وە��ك� كات� هاتبوون� ه�ول�ر، 
ل�وان�: شـــ�خ نوور� ش�خ ســـاGح، گۆران، 
ز&وەر، فا��ق ب�ك�س، شـــ�خ س�الم، رەمز� 
م�ال مارف، ئ�حم�د ع�ز�ـــز ئاغا ه�موو�ان 
ل�ه�ول�ر بوون و برادەر� موت�س�ر�ف بوون 
و برادەر� باوك�شم بوون. جا ئ�گ�ر ش�وان� 
ه��ن� كات+ كۆ دەبوون�وەو كۆبوون�وەك��ان 
ل�ق�سر بووا��، ئ�وا دان�شتن�ك� ئاسا�� بوو، 
بـــ�Xم ئ�گ�ر ل�ماG� ئ�م� بووا��، كات�ك��ان 
خۆشـــتر رادەبواردوو، دەبووە گاGت�و ش�عر 
خو&ندن�وە، ب�تا�ب�ت� ش�خ س�الم و فا��ق 
ب�ك�س شـــ�ڕە ش�عر� خۆشـــ�ان دەكرد، 
و�قار� قورس و ســـ�نگ�ن� ب�خود و ز&وەر 
ئ�م�ش ل�والوە بووەســـت+، سادە�� و قس� 
خۆش�كان� گۆران، ئ�وە شاع�رەكان� سل�مان� 
ك� ل�ه�ول�ر بوون، ب�Xم ل�ه�ول�ر خۆ�شـــ� 
شاع�ر� باش ه�بوون، زۆرب�� شاع�رەكان� 
ه�ول�ـــر ب�ت�م�ن بوون، مســـت�فا عوز&ر�، 
ناس�ح ح��دەر� ئ�م دووان� ئ�وكات� رۆ�Gك� 
باش�ان دەگ��ا ل�شار� ه�ول�ر و دوو شاع�ر� 
زۆر چاك بوون، پاش ئ�وەش چ�ن�ك� د�ك� 
ل�ه�ول�ر پ��دابوون ك� زۆر�ان شاع�ر و ئ�د�ب� 
گ�نج بوون و ل�وان� پ�رباڵ م�حموود ق�ساب 
ك� ل�ه�موو�ان د�ارتربوو ئ�وكاتان�، ه�روەها 
شاع�رو ئ�د�ب� باش ل� دەرەوە� ه�ول�ر�ش 
هاتن، وەكو دGدار ك� ل�كۆ��وە ب�رەو ه�ول�ر 
هات و ه�روەها م�ج�د ئاســـنگ�رو مح�م�د 
م�ولود"م�م". كان� شاع�ر�ش دەور� ه�بوو 
ب�Xم ن�دەچووە ه�موو كۆڕ&ك، ب�س جاه�د 

دەچووە كۆڕان و ه�موو قس���ك�ش� دەكردو 
شـــ�عرەكان� زۆرب�� رەخن�و پ�الر هاو�شتن 
بـــوو، ب�Xم كان� كابرا��ك� ل�ســـ�رخۆ بوو 

ش�عرەكان� ز�اتر د�ن� بوو. 
جا وەكو گوتم: ســـاGح ب�گ� ســـاح�بق�ان� 
موت�س�ر�ف� شار� ه�ول�ر ب�هۆ� بارودۆخ� 
ئابوور� ئ�وكات� زۆرب�� ئ�د�ب و شاع�ران� 
سل�مان� ه�نابووە ه�ول�ر و دا�م�زراندبوون �ا 
ل� تووتن �ا ل� ئ�شغال�كان� ر&گا� ه�ول�ر و 
ش�قbوە ب�ناو� موراق�ب�وە مووچ���ك� بۆ 
ب��بوون�وە. جا ش�وان� ل�و كۆبوون�وان�� ك� 
ل�ماG� موت�س�ر�ف �ا ماG� ئ�م� دە�انكرد، 

دەبووە ب�زم� ئ�وان. 
��ك+ ل�و نوكت� خۆشان�� ك� ئ�وان ل�ن�وان 
خۆ�ان دە�انكردوو ل�ب�ر ناچ�ت�وە، ســـاGح 
زەكـــ� ب�گ كورت� باXبـــوو، ق��Gو�ش بوو، 
فا��ق ب�ك�س ئ�وە�ش ق��Gو بوو ب�Xم ب�ژن� 
در&ژ بوو، كو&ر�ش بوو چاو&ك� ت�واو ن�بوو، 
دان�شتبوون ه�ند&ك دە�انخواردەوەو ه�ند&ك 
شـــ�عر�ان دەگوت، ل�وكات� ساGح زەك� ب�گ 
هات� ژوورەوە، ه�موو ه�Gســـان� پ�وە وەكو 
ر&زگرتن، بـــ�Xم فا��ق ب�ك�س ل�شـــو&ن� 
خۆ� ه�Gن�ســـتا، ش�خ س�الم گوت�: فا��ق 
ناب+ حورم�تت ه�ب+ بۆ ه�Gن�ستا��وە، جا 
فا��ق ه�Gسا��وە پانتۆ�Gك�� دڕابوو، گوت�: 
قوربـــان ئ�وە پ�ـــاو� ر&زو ه�Gســـان�وە��، 
ه�موو�ان دەست�انكردن ب� پ�ك�ن�ن، ساGح 
بـــ�گ ســـ��ارەك�� خۆ� رەوانـــ�� ما�Gوە 
كرد، شـــۆف�رەك�� نارد ئـــ�و وەخت� ��ك 
ســـ��ارە� حكوم� ه�بوو ل�ه�ول�ر ئ�و�ش 
ه� موت�س�ر�ف بوو"ساGح ب�گ" ل�گ�ڵ س+ 
ســـ��ارە� م�دەن�، ه�ول�ر ب�ه�موو� چوار 
 �Gســـ��ارە� ل�بوو، نارد� ل�ق�ســـر بانتۆ
ســـاGح ب�گ�ان بۆه�نا، ئ�و�ش كورت بوو بۆ 
فا��ق ب�ك�س، ئ�و�ـــش ل�ب�ر� كردو وەكو 
ئ�و شۆرت و س+ چار&گان�� ئ�ستابوو بۆ�، 
ئ�تر ب�محا�G دان�شـــتن�كان�ان خۆشدەكرد 
ب�Xم ب�ش�وە��ك� پاك�ش، كوردا��ت���ك� 
پاك، ئ�وە ل�ه�ول�ر، ك� ما�Gشـــمان چووە 
ك�ركـــووك، د�ســـان زۆربـــ�� كۆبوون�وەو 
دان�شتن� نووس�رەكان ل�ماG� ئ�م� بوو، ش�خ 
حوسام�د�ن� خان�قا بوو س�م�د و ع�ز�ز جار 
جارە دەهاتن، ع�بدولخالق ئ�س�ر�، ع�الئ�د�ن 
سوجاد� ك� ل� ب�غداوە دەهات�وە كوردستان، 

ش�و&ك دووان ل�ماG� ئ�م� دەما��وە. 
شـــ�خ رەئوف� خان�قا بوو، ئ�تر رۆشنب�ران� 
ئ�وكات، پ�او راست���ك�� قسان بكات، پاك 
و خاو&ـــن بوون، ماددە ل�ال�ان دەور� ن�بوو، 
ك�س بۆپارە ن��دەنووس�. باوكم ل�ب�رئ�وە� 
رۆژنام�و گۆڤار ل�ه�ول�ر ن�بوو ل�ســـل�مان� 
ه�بوو، باب�ت� دەنووس� بۆ سل�مان� دەنارد، 
بۆئ�وە� ه�ول�ر بچ�ســـپ�ن+ نـــاو� خۆ� 
ل�ع�بدوGـــbوە كردە ع�ب� ه�ول�ر� و ب�وناوە 
باب�تـــ� دەنارد بۆ گۆڤارەكان� گ�الو&ژو ژ�ان 

و ژ�ان�وە. 
* ب�رەوەر�ت ل�گـــ�ڵ جول�ك�كان� ه�ول�رو * ب�رەوەر�ت ل�گـــ�ڵ جول�ك�كان� ه�ول�رو 
ب�تا�ب�ت� دان�ال ق�ســـاب ك� ��ك�ك بوو ل� ب�تا�ب�ت� دان�ال ق�ســـاب ك� ��ك�ك بوو ل� 
دەست�ەنگ�ن�كان� بوار� هون�ر� ش�وەكار� دەست�ەنگ�ن�كان� بوار� هون�ر� ش�وەكار� 
و مامۆستاو ك�س� ناودارەكان� شار� ه�ول�ر، و مامۆستاو ك�س� ناودارەكان� شار� ه�ول�ر، 
باس� ئ�و د�تن�� خۆتمان بۆ بك� ك� ل�شار� باس� ئ�و د�تن�� خۆتمان بۆ بك� ك� ل�شار� 
ل�ندەن ��كترتان ب�ن��وە، ه�روەها مامۆستا ل�ندەن ��كترتان ب�ن��وە، ه�روەها مامۆستا 
زەك� بارۆخ ئ�ورۆژە� ك� ب���كجار� ه�ول�ر� زەك� بارۆخ ئ�ورۆژە� ك� ب���كجار� ه�ول�ر� 
ج��2شت و داوا� ل�كرد� ك� خۆG� بۆ بخ��ت� ج��2شت و داوا� ل�كرد� ك� خۆG� بۆ بخ��ت� 

زەرف�وە؟ زەرف�وە؟ 
- س�رەتا با ب�رەوەر� خۆم و دان�ال ق�سابت 
بۆ بگ��م�وە: ل� ســـ�رەتا� ش�ست�كان ل� 
ل�ندەن بووم، رۆژ&ك ل�ســـ�ر پرد� و&ســـت 
م�نســـت�ر وەســـتابووم، پ�ڕ�م�وە ئ�وب�ر� 
پردەك�و ماس�م ك��بوو دەمخوارد، كابرا��ك� 
جول�ك�� ش�پق� ب�ســـ�ر، ت�پ�ڕبوو، دوا� 
ماوە��ك� كورت گ�ڕا��وە ال� من و ب�زمان� 
ئ�نگل�ز� گوت�: ب�گان��، وتم: ب�G+، وامزان� 
رەخن���ك� ل�م ه��� �ا پرســـ�ار&ك� ه���و 
دە��و&ت ل�م� بكات. گوت�: خ�Gك� كو&�؟ 
گوتم: ع�راق�م. راوەستاو گوت�: كورد�، وتم: 
ب�G+ كوردم، ئ�نجا ب�كورد� قســـ�� كردو 
گوتـــ�: ه�ول�ر�؟ وتم: ئـــا ه�ول�ر�م. وت�: 
كوڕ� ع�بدوbG ع�ز�ز ن�ت؟ ه�ر ب�ش�وەم من� 
ناس���وە. دەست� كردە ملم و ماچ� كردم و 

گوت�: باوك� تۆ برا� من�و ئ�م� پ�ك�وە زۆر 
دۆست بوو�ن. وت�: تۆ ل�كو&� ئ�ستا، من�ش 
پ�مگوت ك� ب�ســـ�اح�ت هاتووم بۆ ل�ندەن، 
 �Gبۆ هوت�ل و دەب+ ب���وە ما �: ناب+ بچ�وت
خۆمان. مامۆســـتا دان�ال ق�ساب ل� ل�ندەن 
ل�"ئۆلدهام"شـــوق���ك� زۆر جوان و ر&ك و 
پ�ك� ه�بوو، ه�رچ�نـــد� ه�وGمداو گوتم: 
پارە� هوت�لم داوە، گوت�: ب�ه�چ ش�وە��ك 
ئ�م� ناب+ و ن���، پارە� هوت�ل�ك�ت با بسوت+ 
و ل�س�ر ح�ساب� من�، كوڕەك�و كچ�ك�� و 
زاواك�� بانگكردن و پ��ان�گوت: ئ�وە برازا� 
من�و ل�ندەن� ه�موو پ�بگ��ن و ن�شان� بدەن، 
ئ�نجا ماوە� ه�فت���ك ل�ما�Gك�� مام�وەو 
ه�موو ل�ندەن�ان پ�كردم. ب�زۆر� خۆم ل�ب�ر 
دەست� قورتار كردو گوتم: ح�ز دەك�م ب�ۆم 
و شـــو&ن� د�ك�ش بب�نم. جول�ك�� ه�ول�ر 
شـــت�ك� تر�ش ه�بوو بۆ م�ـــژوو ئ�وەت بۆ 
دە�Gم: جگ� ل� دGســـۆز���ك��ان، زۆر كورد 
پ�روەر�ش بوون. ئـــ�ورۆژە� ك� ل� ه�ول�ر 
رۆ�شتن، ئ�م�ش قوتاب���كان ب�ش�ك� زۆر� 
مامۆســـتاكانمان جوول�ك� بـــوون، چوو�ن� 
م�ح�ت�� ق�تار ب� ر&�ان بك��ن، ئ�تر حاس�� 
ف�ند� و مامۆستا ســـ�ئۆم و زەك� بارۆخ� 
و مامۆستاكان� د�ك� ه�موو� سوار� ق�تار 
ببوون، ق�تارەك� و�ســـت� ببزێ و دەستبكا 

ب� رۆ�شتن، مامۆســـتا زەك� بارۆخ ك� ل�ناو 
ق�تارەك� بوو، گوت�: نـــ�ژاد زوو زوو وەرە، 
زەرف�ك� دا�� دەســـتم و گوت�: ل�ت�ن�شت 
خۆت�وە بۆم� پ� خۆڵ بكـــ�، زەرف�ك�م بۆ 
پ� ل�خۆڵ كردو ل�ناو ق�تارەك� دام� دەست�، 
ل�م� وەرگـــرت و ماچ� كـــردو گر�ا، ب�Xم 
ن���2شت ئ�م�ش گر�ان�ك�� بب�ن�ن ن�وەكو 
پ�� موت�ئ�ســـ�رب�ن. ئ�وان خۆ�ان ب�كورد 
دەزان�، دە�انگوت: چۆن ئ�وە ئ�ســـالمن و 
كـــوردن ئ�م�ش ئاوا جول�ك��ـــن و كورد�ن، 
رۆحـــ� كوردا��ت��ان زۆر ب�ت�ن بوو، زۆر�ش 
مرۆڤ� چاكبوون. ئ�وان تال�رە بوون، دەور&ك� 
با�Xان ه�بوو ل�مۆســـ�قاو هون�ر� شـــانۆو 
ت�مســـ�ل و ال��ن�كان� د�ك�� رۆشنب�ر� و 

هون�ر�.
* رۆشنب�رە س�اس���كان� ئ�وكات�� ه�ول�ر * رۆشنب�رە س�اس���كان� ئ�وكات�� ه�ول�ر 
ك+ بوون و كام�ش�ان ل�ه�موو�ان ز�اتر كۆڕو ك+ بوون و كام�ش�ان ل�ه�موو�ان ز�اتر كۆڕو 

كۆبوون�وە� ج�ماوەر� سازدەدا؟ كۆبوون�وە� ج�ماوەر� سازدەدا؟ 
- رۆشنب�رە س�اس���كان� ئ�وكات�� ه�ول�ر، 
دەتوانـــم ب�qـــم: بـــ� پلـــ�� ��ك�م"ع�ون� 
�وسف"بوو، دەتوانم بش�qم ك� ب�ر� كوردا��ت� 
وەكو ف�كر، ��ك�مجار ع�ون� �وسف ه�نا�� 
ه�ول�ر، ه�ول�ر���كان دەب+ زۆر ر&ز ل�وناوە 
بگرن، چونك� ئ�وپ�اوە خزم�ت�ك� زۆر� شار� 
ه�ول�ر� كردووە. رۆشـــنب�رە س�اس���كان� 
د�ك�� ئ�وكات�� ه�ول�ر�ش، مام ج�الل بوو، 
عوم�ر دەباب�، م�ال ع�بدوbG ك� ناسرابوو ب� 
م�ال ماتۆڕ، ئ�وان بوون، ه�مزە ع�بدوbG بوو 
ل� پارت�، ه�روەها ل� شـــ�وع���كان�ش م�ال 
شـــ�ر�ف و ش�خ� ش�ل، برا� ع�ون�"ج�ل�ل 
وش�ار"بوو، ب�Xم ش�وع��كان ئ�وكات زۆر ب� 
وشك� مام���Gان دەكرد. ئ�وات� تازە كۆمار� 
كوردســـتان ل� م�هاباد شكســـت� ه�نابوو، 
پارت���كان ب� پ�نج�� دەســـت دەژم�ردران 
ب�Xم ش�وع��كان گ�ل+ زۆر بوون. ل�وان�ش 
ك� ب�زۆر� كۆڕو كۆبوون�وە� س�اســـ� ساز 
دەدا، ل� ش�وع��كان ش�خ�ش�ل بوو ب�زۆر�، 
ئ�و دەور&ك� ســـ�رەك� ه�بـــوو، ئ�وكات�� 
 ،bGو ه�مزە ع�بدو �ه�ول�ـــر، ه�روەها ع�ون
ئ�نجا ل�ســـاG� ١٩٥٢ ب�دواوە مام ج�الل و 
عومـــ�ر دەباب� هاتن� م��ـــدان، ئ�وكاتان�ش 
ل�ه�ول�ر ئ�گ�ر بۆن���ك� س�اس� ه�بووا�� 
ب�دز���وە دەكرا، چونك� ئ�و وەختان� ن�وەكو 
ه�ر ر&گا ن�دەدرا ب� كۆڕو كۆبوون�وە� س�اس� 
و ج�مـــاوەر� ب�Gكو پۆل�س دەهات و ب�دارو 
زۆرە مل+ پ�رت��ـــان ب� خ�Gك� ئامادەبووك� 

دەكرد. 
روونكردن�وە:روونكردن�وە:

 bGد�مان�ك�� ن�ژاد ع�بدو �ك�م�� �ل� ب�ش bGد�مان�ك�� ن�ژاد ع�بدو �ك�م�� �ل� ب�ش
ع�ز�ـــز، ل�زۆرب�� ئ�و شـــو&نان�� ك� ناو� ع�ز�ـــز، ل�زۆرب�� ئ�و شـــو&نان�� ك� ناو� 
ج�واه�ر الل ن�هرۆ هاتبوو، ب�ه��G ل�بر� ئ�و ج�واه�ر الل ن�هرۆ هاتبوو، ب�ه��G ل�بر� ئ�و 
ناو� غاند� نووسرابوو، بۆ�� داوا� ل�بوردن ل� ناو� غاند� نووسرابوو، بۆ�� داوا� ل�بوردن ل� 
ب�ڕ&ز�ان و خو&ن�ران� مانگنام�� ب�درخان�ش ب�ڕ&ز�ان و خو&ن�ران� مانگنام�� ب�درخان�ش 

دەك��ن. دەك��ن. 
ب�درخانب�درخان

ن�ژاد ع�بدو�� ع�ز�ز:
ل� چل�كاندا سا�ح ب�گ� ساح�بق�ان موت�س�ر�ف� ه�ول�ر بوو، بۆ�� 
زۆرب�- شاع+رە گ�ورەكان� سل�مان� ه�نابووە ه�ول�رو دا�م�زراندبوون

ب�ش� دووەم و كۆتا��سازدان�: ح�م+د به درخان

ن�ژاد ع�بدولb ع�ز�ز- ن�ژاد ع�بدولb ع�ز�ز- ٢٠٠٧٢٠٠٧

ه�ول�ر
شار- ب���ك�وە ژ�ان�

ل�  باس  كورد،  ق�د  ب�  ك�س  ئ�مرۆ 
و   
د�موكراس و   
م�دەن كۆم�'گ�� 
س�روەر� �اسا و شكاندن
 سنوورەكان 
ناكات، ه�موومان دە'0ن دون-ا بووە ب� 
ك�  هاتووە  ئ�وە   
كات گ�ورەو   
د4-�ك
ب�5م  بن،  ��كتر   
ت0ك�' كلتوورەكان 
ل�٣ شار�  ل�وەدا��  كورد  ئ0م�  ك0ش�� 
��كتر   
ت0ك�' ناتوان-ن  كوردستان، 
سنوور�  دەرەوە�  ل�  ه�ند4ك-ان  ب-ن، 
ب�  ك�س  خۆ�،  شارەك��   
شارەوان
كوردستان-ش  ه�موو  و  نازان0ت  كورد 
ت�ن>ا ل� شارەك�� خۆ� دەب-ن0ت�وە، ك� 
 
باس ل� گۆرانكار� و كۆم�'گ�� م�دەن
دەكر4ت، ئ�وان خۆ�ان ب� پ0ش�نگ
 ئ�و 
وا��  پ0م  من  دەزانن.  بۆچوونان�  ب-رو 
چ0وە�  چوار  ل�   Aن�توان ك�  ك�س0ك 
دە'0م  (بۆ��  دەرچ0ت،  خۆ�  د4-�ك�� 
ن--�  گ�ورەمان  شار�  ئ0م�  چونك�  دێ 
 
ت�ن>ا گوند� گ�ورەمان ه���) ه�ست0ك
 
مرۆڤ دۆستان�� ن�ب0ت، خۆ� و خ�'ك
تر ب� مرۆڤ ن�زان0ت پا ب�ند ن�ب0ت ب� 
ن�ت�وە��ك ب� ناو� كوردەوە، ب�رگ�� 
 
ژ�ان پ0ك�وە  و   
م�دەن  
كۆم�'گ���ك
ناگر4ت.ئ�م�ش  كلتوورەكان  ه�موو 
ب�  بوونمان  بۆ  ب�رب�ست�  گ�ورەتر�ن 
ن�ت�وە، مرۆڤ
 كورد ئ�وەندە� ئ-نتما� 
بۆ شارەك�� ه��� بۆ ن�ت�وەك�� ن--�. 
 
ئ�وروپ و   
ئ�مر�ك كۆم�'گ��  ئ�مرۆ 
 
ن�ت�وە� فرە   
كۆم�'گ���ك ب�  بوون 
ل�  ر4زگرتن  و  �اسا  بن�ما�  ل�س�ر  و 
ه�موو  تووان-و�ان�  مرۆڤ،   
ماف�كان
ب�ه0ز  ب�ن�ت�وە�  بوون  بژ�ن،  پ0ك�وە 
كار�  و  دەو4ت  و5ت�ك�� خۆ�ان خۆش 
و  ن-م  د'ن-ا  من  ئ0ستا  ب�5م  دەك�ن  بۆ 
خۆش   
كوردستان ك�س  چ�ند  نازانم 
دە��وێ  دە�ب-نم  من   
ه�رچ دەو4ت، 

بRوات ئ�� و5ت بۆكA ب� ج0ب>P0-ن؟  
كات��  ل�و  ه�شتاكان�وە  س�رەتا�  ل� 
گو4زرا��وە   
سول��مان زانكۆ�  ك� 
و  بووم  ه�ول0ر  ه�ول0ر،شارەزا�  بۆ 
كرد  ت�واو  ه�ول0ر  ل�  زانكۆم   
خو4ندن
ل�  ن-و4ك�  و  ساڵ  نز�ك��  ئ0ستاش   .
ه�ول0ر دەژ�م، س��رم ل� پ0ك>ات�� ئ�و 
دان-شتوان�ك��  زۆر�ن��  ك�  د4ت  شارە 
تر�   
پارچ�كان ترو   
شارەكان  
خ�'ك
كوردستانن و ت�نان�ت ر4ژە��ك
 زۆر� 
شارەدا  ل�م  زووەوە  ل�  ه�ر  ع�رەب-ش 
 
پ0ك>ات���ك ه�مانكات-شدا  ل�  ژ�اون، 
��ز�د�  و   
م�س-ح ل�  ت-ك�5و   
ئا�ن
و م�ندائ
 ت0دا دەژ�ت، ك�س-ش ه�ست 
ه�مووش-ان  خۆزگ�  ناكات.   
نامۆ� ب� 
من  بزانن،  خۆ�ان  شار�  ب�  ه�ول0ر 
د'ن-اشم ل�وە ه�رچ
 ماوە��ك ل�م شارە 

بژ�ت ب� زەحم�ت دەتوانA ج0-ب>0P0ت. 
 
ه�ول0ر تا�ب�تم�ند��ك
 ��كجار جوان
ه���، ك� ه�ست
 ناوچ�گ�ر� ت0دا الوازە 
دا�ك  ل�  شارەش  ل�م  ئ�گ�ر  ك�س0ك 
 
توانج ت-رو   
ج0 ناب0ت�  ن�بووب0ت، 
خ�'ك
 ه�ول0ر.ك�س پ�نج�� نامۆ�
 بۆ 
 
در4ژ ناكات.ئ�گ�ر س��ر� دامودەزگاكان
زۆر�ن��  دەب-ن-ن  بك��ن  حكوم�ت 
كارم�ندەكان
 خ�'ك
 دەرەوە� ه�ول0رن 
و ك�س-ش رق و ك-ن� ب�رامب�ر�ان پ-شان 
ئ0وە  نا'0ن  ه�ول0ر��كان-ش  نادات، 

شو4ن
 كار� ئ0م�تان داگ-ركردووە.
ه0ما��ك�  ك�   
ناوچ�گ�ر��ت  
ه�ست
ع�ش-رەتگ�ر�،  و   
خ0ال��ت  
بۆه�ست
گ�رەك چ-�ت
 دوور ل� بن�ما� ن�ت�وە 
ك�  سا5ن��  ئ�و   ،
ن�ت�وە�  
ه�ست و 
 
ل� ئ�وروپا بووم ئ�م د�اردە��م ب� زەق
ئ�وێ،   
كوردەكان ن0وان  ل�   ،
دەب-ن
دەست�واژە�(  ل�  گو4م  جار  وەزۆر 
شارەك���)   
خ�'ك و  گ�رەك  كوڕ� 
 
خ�'ك ئ�وە�  مانا�-��  ب�و  دەبوو 
 
دۆستا��ت  
شا�ان ن�بووا��  شارەك� 
ئ�م�  ئ�گ�ر  ئ��  ن�بوو،   
هاور4-�ت و 
چ--�.ك�  ن�ب0ت  دواك�وتوو   
ع�ق0Pك
 
ن�ت�وە�  
ه�ست دەبوا��  راست-دا  ل� 
ناوچ�گ�ر�   
ه�ست ب�س�ر  ب0ت  زاڵ 
ناوج�رگ��  ل�  ك�  ك�سان0ك  بۆ 

ئ�وروپا��ك
 فرەن�ت�وە�-دا دەژ�ن.   
ه�ست
 ناوچ� گ�ر��ت
 و نوكت�، ل�س�ر 
بووە،  ناخۆش  ئ�ندازە��ك  ب�  ��كتر 
ل�ب�ر  ل0ك�وتۆت�وە،  ش�ڕ�  زۆرجا 
ئ�وە� گ��شتۆت� رادە� بر�ندار كردن و 

سوكا��ت
 كردن ب� شار4ك.
ل� ه�موو شو4ن0ك رۆح
 نوكت�و پ0ك�ن-ن 
ال�  ئ�وە�  وەك  ن�ك  ب�5م  ه���، 
نوكت��   
سنوورەكان ه�موو  ك�  ئ0م�، 
دوژمنان��   
ر4چك���ك ب�زاندووە 
گرتۆت� ب�ر، ه-وادارم ل�م�و دوا خۆمان 
ه�ول0ر�ش  و  بزان-ن  ن�ت�وە��ك  ب� 
بك��ن� نموون�� شار� ب���ك�وە ژ�ان.

تامان شاكر

 ١٩٥٩ �G، �ا گۆران ل�ســـا�باب+ بارزانـــ
 �Gئام�د د�ارب�كر ل�دا�كبووەو چ�ند�ن سا
خ�ر�ك� كار� كت�بخان��� ل�وXت� سو�د ك� 
ب� كت�بخان�� سارا ب�ناوبانگ�و تاكو ئ�ستا 
ز�اتر ل� ١٠٠كت�ب� چاپكردووەو ه�و�Gداوە 
ل�ر&گا� كت�ب�وە، كوردســـتان بناس�ن+، 
ل�دوا گ�شـــت� ب�درخان بۆ ســـو�د ب�ن�و 
كت�بخان�� ســـاراو ما�Gجوان�ك�� گۆران 
و كار�ن دەســـوڕا�ن�وەو پرس�ارمان دەكرد 
س�بارەت ب� كت�بخان�� سارا ئ�و دە�گوت:

من ژ�ان� خۆم ســـ�رەتا ب�كار� س�اس� 
ب�ڕ&كـــردووە، زۆر ه�ـــالك و ماندوو بووم، 
چونك� ح�زو باوەڕم ب�وەه�بوو، ك� مرۆڤ 
دەتوان+ كاربكات و بۆ�� ٢٠سا�G خ�ر�ك� 
كت�ب و دن�ا� كت�بـــم، توان�وم� كلتور� 

كوردان و ئ�دەب� كوردان بگ���نم ب� هاوسۆز 
و ئ�وان�� پشتگ�ر� كورد دەك�ن... 

باب+ بارزان ل�ن�و قس�كان�دا باس� كت�بخان� 
پرســـ�مان  دەكرد..  ن�ودەو�Gت���كانـــ� 
كت�بخان�كان�  ل�گ�ڵ  پ��وەند�تان چۆن�، 
ج�2ان و ب�تا�ب�ت� دام�زراندن� كت�بخان�� 

كورد� ل� د�ارب�كر؟ 
ئ�و گوت�: ب�G+، پ��وەند��مان زۆرباش�، 
دووساڵ پ�ش ئ�ستا ل�ه�وG� ئ�وەدابوو�ن 
ك� كت�بخان�� كورد ل�د�ارب�كر دروستبك��ن 
و ل�گ�ڵ هاوســـ�ر� ژ�انم"كار�ن خان"ك� 
ســـو�د���و ب�كورد�ش قســـان دەكات و 
 "SVD"رۆژنام�� �ك�ك� ل� نووس�ران��
ك� دەست�ەنگ�ن� و ه�موو جۆرە خواردن�ك� 
كـــورد� دەزان+ و ه�روەها شـــارەزا�� ل� 
داب و ن�ر�تـــ� كـــوردەوار� ه��ـــ�، بۆ�� 
ل�گ�شـــت�كمان بـــۆ ئ�مر�ـــكا ب�تا�ب�ت� 
بۆ"كت�بخان�� كۆنگر&س� ئ�مر�ك�"توان�مان 
ب� روون و ئاشـــكرا، باس� كت�ب و كلتور 
و ئ�دەبـــ� كورد� ل�گـــ�ڵ ئ�مر�ك���كان 

بك��ن.
ه�ربۆ�� مـــن توان�م ه�ر كت�ب�ك� كورد� 
كـــ� دەردەچ+ ل�ه�رشـــو&ن�ك� دن�اه��� 
ت�ن�ا ب�كورد� ب+، ب�ن�رم بۆ ئ�مر�كا بۆ 

كت�بخان�� كۆنگر&س.. 
ســـ�بارەت ب�وە� ك� كت�بخان�ك�� وەقف 
دەكات باب+ بـــارزان گوت�: ب�G+، وەقف 
دەكـــ�م بۆ م�لل�ت� كـــورد، ه�مووكار&كم 
كردووە بۆئ�م م�ب�ست�، چونك� كت�بخان�ك�م 
ز�اتر ل�"٢٠"ب�ســـت ه�زار كت�ب� ت�دا��، 
بۆ�� ب�چاك� دەزانم كورد ز�اتر ســـوود� 

ل�وەربگر&ت.. 
ه�ر ل�قس�كان�دا ل�م�ڕ كت�ب و بbوكراوەكاندا 

دە�گوت:
تاكوئ�ستا ز�اتر ل�"١٢٠"كت�بم چاپكردووە، 
ب�ردەوام�ش ل�ه�وG� ئ�وەدا�ن و باشتر�ن 
كت�ب چاپدەك��ن. ب�تا�ب�ت� ئ�و چ�رۆكان�� 
ك� بۆمنداXن دەنووســـرێ و باس� كوردان 

دەكات وەر�گ���ن� س�ر زمان� ب�گانان.. 
ل�كۆتا��دا زۆر دGخۆشـــبوو ك� ئ�و چ�ند 

رۆژە ب���ك�وە بوو�ن بۆ ئ�نجامدان� چ�ند�ن 
كار� رۆژنام�نووســـ� ب�تا�ب�ت� چوونمان 
بۆ رۆژنام��"SVD"ســـو�د� و د�دارمان 
 "SVD"دەزگا� �ل�گ�ڵ"بوها�دن" س�رۆك
و س�رنووس�ر� ب�ش� د�ج�تاG� رۆژنام�ك�و 
رووناكب�ر"لوتف� باكس�"و چ�ند�ن شو&ن� 
د�ك�و ك�سا��ت� تر.. ناشب+ رۆG� ش�رزاد 
ه��ن� ل�م�ڕ ه�موو كارەكان ك� ل�ســـو�د 

ئ�نجامدرا ف�رامۆش بكر&ت.....
شا��ن� باس� پاش ب�شدار�كردن� دەزگا� 
چاپ و بbوكرن�وە� ب�درخان ل� پ�شانگا� 
ف�انكفۆڕت ١٠-٢٠٠٧/١٠/١٤، ب� س�ردان�ك� 
رەســـم� چوو�نـــ� ســـو�د لـــ� دەزگا� 
رۆژنام�نووس� ب�ناوبانگ"SVD"پ�شواز� 
كرا�ـــن و ل�د�مان���كدا چ�ند�ـــن ت�وەر 
قســـ�� ل�ســـ�ركراو. خ�Xتـــ� دەزگا� 
 SVD �ب�درخان پ�شـــك�ش ب� س�رۆك

"بوها�دن"كرا.

گۆران:
ب+ست ه�زار كت�ب وەقف دەك�م بۆ م+لل�ت� كورد 

ئا: ب�درخان

گۆرانگۆران


