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ب  ،ل ناوادەدا دێ و تارمایی رەشی  تاتا،سباسکی تفتومردن،بۆخۆی چند بدفساڵ و 
،ەقانو د زەییانکی دڕندە، بشنی ئاژەکمان گیر دەکات ، و چگیانی  ئازیز چنگ ل

 گۆڕستانی ڕەش و تاریکیری  ،ی دەکات و دەپچتوە و ئاودیوی وستگی پاش ژیان
ژیان سرچاوەی وزەبخشی، بزواندن  دوزمتر و دتزنترە. نفرەتیی، ،ئو مرگپدەگرتبر

  کی نواندن و نسرەوتن و داھنان،بم پ ل کۆسپ و بردەن و دژواریی.و چاال

جگای ھیوا و ئاسۆی  ھشتا ،چونکوەییژیان ب ھموو کۆسپ و تگرە و ناخۆشییکان کچی 
،یدا  ئاواردەوامی تدا، مرۆڤبیم ژینگخشتر و شادمانتر خۆی  لئارامب میشھ

 موو تگرە و ئاستنگکان،ڕادەمای و گوای ھواری پشووودانی،رۆح،ئگرچی مرگ،ھدەنوێ.
ھوای کۆچی دوایی ،برا و ھاوبیری ھژام،کاک د. کۆردۆ  سر و دگرە. ئومدکوژ و ل ھر

ئم مرگ وادەی  علی،پردەیکی خمناکی ئو شانۆیی،ک مرگی چپڵ برپای کردووە.
نبوو،ھاوبیر کوردۆ،گلک خون و پرۆژەی ،خزمتکردنی خستبووە،بردەم خۆی جبجیان 
بکات. مرگی نگریس،چاوەڕی نکرد و پلی کرد،ل ڕفاندنی جستی ئو 

  ھاوبیرە،جوامرەمان.

و بیرکی گش و  کی لھاتوو و خاوەن قمکی رەنگینۆ،نوسر و وەرگ و ئکادیمیستد. کورد 
 ر و لبتتی دەگری کوردایچکوە،ررزەکاریینی ھمت تی بوو. لرزی کوردایب

دا بشداری خباتی سختی بزاڤی  ریزەکانی،یکتی قوتابیانی کوردستان و  کاژیک و پاسۆک
 ،ب کردەییوەک پشمرگشنتوەیی،نتوە و خاک داگیرکراو و دابشکراوەکی دەکات.

شداریی شۆڕشی ئیلول دەکات و ب کارایی بردەوام دەبت ل خزمتکردندا. دواتر لبر زوم ب
و زۆرداری دەستی داگیرکریی عراقی،ناچاران،پڕاگندەی ئوروپا دەبت و ل وتی 
نمسا،دەگرستوە. لوش دەسبج ھاوبیرەکانی دەدۆزتوە و ککی دامزراندنی 

کخراوناوی ربوو،بودەم،دەرەتان نئ وە.چونکرییس توندکاریی دەککی خو
روپای پاسۆک،دەگرت وبرپرسی لقی ئ ،ھاوبیر کوردۆ ھاوکات حیزبوە،کاری فرمی بکرێ.

لتک  ئستۆیی و دسۆزان و خمخۆران،دەکوت کارکردن،بۆ راپڕاندنی ئرککانی.



دن و باشتر خۆ چکدارکردن ب زانست و خوندن و ئمانشوە،بۆ درژەدان ب خون
 یم ڕشتئ،وەدەنی پدەبی کوردی،پای بۆ زمان و ئورەکگ شقندکار.عخو تربوون،دەبف

دکتۆرانامکی بناوی (ھندێ بابتی وشسازیی کوردی) ل دا  ١٩٩٢ھبژرێ تا ل سای 
ب بم کتئ.ندەست دی سالزبورگ بزانستگ ن ئینیستیتوتی کوردی لالی مانی لزمانی ئ

  برلین چاپ و بوکراوەتوە.

،بھاوکاری ھندێ ل ھاوبیرەکانی،رکخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی کورد ل ١٩٨٠سای 
،ک دابان ل ریزەکانی سۆکسدا ١٩٨٥دادەمزرن و دەبت سکرتری تا سای  ،سۆکس ئوروپاـ

خوندکاری کورد،وەک ئۆرگانکی ئو رکخراوە دەردەکات . ب نووسین و وەرگان  دروست دەبت.
،نو ١٩٨٥و بابتی جۆراوجۆر،دەستەنگینی خۆی لم بوارەدا،دەنخشن. دوای دابانکی 

دوور دەکوتوە و خۆی بۆ نوسین و لکۆینوە و  ریزەکانی سۆکس و ئیدی لکاری رکخراوەیی
  ان دەکات.وەرگان ترخ

  چند بیرەوەرییک لتک ئم ھاوبیرەدا

،سات برەو ھندەران ھاتم،سرکردە و رابرمان،گیانبختکردوو،کاک ئازاد ١٩٨٤ـسای 
ھاوبیر کوردۆ ل نمسا و ھاوبیر شرکۆی ل سوید،دام،بۆ پیوەندی کردن ب  مستفا،ناونیشانی

وبیر ھابرا بوون.دوو  بووم،دوو ھاوبیرم لگدابوون،ھشتا ل ئران  ریزەکانی پاسۆک و سۆکسوە.
م و ھاوڕش ھاوتمن ھوشیار کوڕی گڕەک و  برای.رەوانشاد ھۆشیاری وەستا رەشید وفرەیدونی

دات. دەرفت دەگڕاین،تا کاروبارەکانی ساز ب دا و. بدوای چارەسرکھبون پاسپۆرتی بوو،
 ئم،دەتوان ل ئران لیزەپاس دەربن،وتی داوەتنامب  نما.ھوامان زانی ک

ناونیشانی ھاوبیر کوردۆم  ئوەم ال درکاند،پم،کپاسپۆرتک بۆ یک گشت دەخوات. منیش 
الی،بکو ھاوکاریمان بکات.ھروا بوو،بناوی خۆموە،وەک ھاوبیرک،لبر رۆشنایی قسکانی 

ۆ روونکردەوە،کوا پویستمان ب کاک ئازاد دا،نامیکم بۆ نووسی و دۆخکم ب
من و فرەیدون،لبرئوەی . ماوەیک بسر چوو،وەرام نبووداوەتنامیک.نامم ناردوو.

ھۆشیار ل ئران  پاسپۆرتی خۆمان پ بوو،ب دوومانگ و شت رزگارمان بوو،دەرچووین بۆ سوریا.
بۆ ناردووە و زۆربی کارەکانی  دواتر ئاگاداری کردم،کوا کاک کوردۆ،داوەتنامکی مایوە.

کاک گڕایوە بۆ کوردستان و نھات بۆ ئوروپا. دا پشمان بۆوە و ل کۆتایی ئنجام دا،بم
کوردۆ،ب ئوەی من بنس،ھسابوو،ب ڕاپڕاندنی کارەک،باوەڕم وای،ئم بگیکی جوانی، 

کارکی رکخستنی،دەبوو،ب نامیک دسۆزی کاک کوردۆی. دواتریش ک گشتم ئمانیا،وەک 
داوای ئندامتی ل رکخراوی سۆکسدا،بکم. نامم نووسی و ھاوبیر کوردۆ،وەک 
سکرتر،وەرامکی ھجگار بپز و ھستبزونی داموە.کوردییکی رەوان و پاکژ،داڕشتنکی 

رۆژانی کمپ و بتایبت،ئدەبی با و دەستواژەو و ڕستی بجۆش .رەنگ لو رۆژاندا،
  چاوەڕوانی،بۆ ماوەیک رۆژان،چندین جار دەمخۆندەوە و چژم ل وەردەگرت.

،لگڵ ھاوبیران بتایبت رەوانشاد کاک شماڵ و ھاوبیر پشکۆ،بەک ١٩٨٥ـ دوای دابانکی 
سارد بوو. ل من ،لگیدا ھر لسر پوەندی دا بووم.بوکراوەکانی پاسۆک و سۆکسم بۆ 



 شویستانی برامبر ب ئم نیشان دەدا.ئویش ھوستکی ھاوبیران و خۆدەنارد.
جارکیان،ب بۆنی گیانبختکردنی ھاوبیری ھژامان،کاک جاللی حاجی حسین 
کلۆشوە،بابتم ل خوندکاری کوردا نووسیبوو.گلک بم ھوست،شادمان بوو.دوایی 

کی بۆ ناردین. ھتکی خۆیشی،بابترەوە،بابسوف کارل پۆپیلرگی فی مبۆن روەھا،ب
دوورودرژم،لسر ژیان و برھمکانی بوکردبۆوە.ب نامیک دەستخۆشی ل کردم و وتی 
ئوەی من گرەکم بوو بیکم،تۆ ئنجامت دا. جارکی دیکش،ل خوندکاری کورددا، وتارکی 

وو،ک ل نووسینکدا ئاماژەی ب کتبکی رەخنییم لسر کاک مال بختیار نووسیب
گیانبختکردوو،فازیلی مال محمود دابوو.کاک مال بختیار زمانی ئمانی نازان،ئم باسکردن 
و ئاماژەپدان و کۆپل ل وەرگرتنی ل کووە ھناوە؟.تومز،ھموو ل کارە نایابکی 

،نوسراوە وەرگرتبوو،ل پی شرم بوو،ناوی ھسنگاندنی ئو کتب،کلالین کاک کوردۆوە
    لسر ئمش دەستخۆشییکی ھاوبیارانی ل کردم.کتبکی کاک کوردۆ وەک سرچاوە برێ. 

ل راوژکی کورتدا لتک ھاوبیر شماڵ دا،وتم ھوڵ  دەبوو. ترمان تا دەھات بھزندیپوە 
وبیر پشکۆ ل کوردستان بوو.وتم داوا ل کاک دەدەم کاک کوردۆ،داوەتی برلین بکم،ئو دەم ھا

محمد پنجونی،سرۆکی ئینیستیتوتی کوردی ل برلین دەکم،سمینارکی بۆ ساز بکن. 
 خۆش بوو،ھات نجام دا و،کاک کوردۆش زۆری پی ئکارەک،مخۆراننی،خنجومامۆستا پ

ازی.ئیدی ھردوو وەک گوڵ برلین.لتک ھاوبیر شمای ھمیش زیندوودا،چووین پشو
.کتربوون،ھی وەسفکردن نییزی یوە ئامکشقع وە و بکتر شاد بووندیداری یکی  بکۆڕ

 وەمان لنجام دا و پاشان گفتی ئکوردستان ئ زمان و بارودۆخی سیاسی ل ی لوتووانرکس
بۆیان چاپ  ە بوو داوتربکن. ئو پنجونی و کاک حسین کارتال،وەرگرت،دکتۆرنامکی بۆ چاپ

چند رۆژێ المان مایوە و گل راز و نیازی ھاوبیران و برایان و خۆشویستان ھاوبیر کرد. 
یک ل خۆشترین باسکان،ئوە بوو،درینی خزانم سروپیکی شاھانی ئامادە ئنجام دران. 

ۆشبختان،زۆر نایاب کردبوو.یکمجاریشی بوو،زۆر دەترسا بدەستییوە دەرنچ.کچی خ
 ب ماڵ،کزانی کاک شھرەزادخانی خوەی نۆش کرا،ھاوبیر کوردۆ،رووی کردە شوو.دوای ئ
 و دەستخۆشی ل کروپندانی سسپ وترمی کگ ورەترە،بزانم گرینی خد ن لمت

ە و دەستی ئو کرد،بۆ ئو خواردن نایاب.شھرەزادخان ھات وەرام و وتی: درین ئامادەی کردوو
خۆش بت. ھاوبیر کوردو، بخۆیدا چووەوە و رووی درین و داوای لبووردنی کرد و وتی باوەڕم 
 وەرامی ب .راست خۆت کردووەتت،بدەستکردی تۆ ب،نایان م خواردندەکرد،ئن

تک وەرگرتوە.ئیدی بگرمی سوپاسگوزاری راگیاند و ئمش بەک گاتوگثمان لسر باب
  کرد.

ئو دەرفتم قۆستوە،بۆ خوندکاری  بوونی ھاوبیر کوردۆ ل نوانماندا،ھلکی باش بوو،منیش
،چاوپکوتنکی کراوەم لتکیدا ئنجام دا.ئویش ب ١٩٩٧،سای ٢٤/٢٥ژمارە

 خۆشییوە،کارەکی پسن کرد و بومان کردەوە.



  

د،مامۆستا ـ دوای ھاتنی یکمی،ب ناوی ـ سۆکسـوە،کۆڕکی شیعریمان بۆ شاعیری گورەی کور 
پشو سازدا.ئاگاداری کاک کوردۆشم کردەوە. زۆر ب خۆشییوە ھواڵ و چاالکییکی پسند کرد 

وبیر خۆیشی ھاوری و خۆشویستکی نزیکی مامۆستا پشو بوو.ھا داری کۆڕەک بوو.و ھات و بش
بختیار شمیی ل ھۆنداوە و کۆم ھاوبیری دیک ل شارەکانی ئمانیاوە ھاتبوون.چند 

بم پی،تا دەھات باشتر  رۆژکی تژی ل گفتوگۆ و باس و خواستی کوردانمان پکوە بسر برد.
ر وکراوەکانی خۆی بم و برھردەوام بوە.ھاوبیر کوردۆ، بزیک دەبووینک نزەوە بۆ ل

دەناردم.شایانی ئاماژە پدان،کوا شت و شیدای نووسینکانی زانای گورەی ترک،سمایل 
بشکچی بوو،مراقی بوو یک ب یکیان ،بکات کوردی.الم وای بەکیش پیانوە سرقاڵ 

      بوو.رەنگ نخۆشیی سختکی،رگریی ل ئنجامدانی ئو پرۆژەی نازدارەی گرتبت.

ی گڕانوەی ،دەرفتھاتوە ئاراوە ھلومرجی نوی ،ل باشوری کوردستان،١٩٩١ڕاپرینی دوای
،راستخۆ بشداری دا ل زانکۆکانی کوردستان تا بتوان،بگڕتوە  دا ،بیاریبۆ ساز بوو

 کرا ب راگری کۆلیژی ھونر.دەستبکار بوو، ل زانکۆی سلمانی، دوای گڕانوە خزمتکردن بکات.
  لوش خزمتکی برچاوی ب خوندکاران کرد.

مردنی دایکیشمی بسردا رۆژ، ١٧،بۆ کۆچی دوایی باوکم چووموە بۆ کوردستان.دوای ٢٠٠٦ـ سای 
ک کوردۆ،لتک نوسر و وەرگی ناوداری کورد،مامۆستا حم کریم عارف دا،ھاتن بۆ ھات...کا

  خۆیان نیشان دا.و ئمکی الم و خۆشویستی 

ـ ھرجارێ چووبتموە کوردستان،سردانم کردووە. یک ل جارەکان دوو ژمارەی گۆڤاری در 
رکوت وابوو،ھاوبیر بختیار ل جارەکان، جارێ  شپیگل و ھندێ بوکراوەی ترم ب دیاری بۆ برد.

ردوو پشنیازی سردانکی کاک کوردۆم کرد.ھ شمیی و ھاوبیر ئاراس وەلیش ل سلمانی بوون.
ب خۆشییوە،وەریان گرتوو،چووین بۆ زانستگ بۆ الی،زۆری پ خۆش بوو،بتایبت ب دیداری کاک 

،یکتریان ندیبوو. زۆری کرد،داوەتمان بکات.ئوەبوو،داوەتکی ١٩٨٥ئاراس،ک دوای دابانکی 
گخ حسینی ھاوبیر لزیز،شین عوا کاک د.حوسشنیازی کرد،ککخست و پی رڵ خۆیدا شاھان

ن،رەوانشاد و ھمیش یدن.ئمش خۆشحاڵ بووین. ھر لو چشتخانیی دانیشتبوو
زیندوو،ھاوبیر کاک عومر شمییشی،ل بوو. ئویش ھات،تاوێ ب ھاوبیر کوردۆوە سرقاڵ بوو. 

گفتوگۆیکی جددیش لنوان کاک ئاراس و د.حوسین دا  ساتوکاتکی بتام چژمان بسر برد.
  بوو.ساز



دز دەکوتم لگڵ ھاوبیر کوردۆدا،ئو ووموە کوردستان،دزاودوای ئم دیدارە،ئیدی ھرجارێ دەچ
ردەوام ،بئم دواییانش ھتا .ی بمبستی چارەسر دەکرددەرەوەی وتئوکاتان،گشتی 

ب  ی ناجزە یم ل ری ھاوبیر پشکۆوە بیست و تا ھوای مرگیی بزانیم. ھوا مراقم بوو
ندوکی پ ھوەراندنم.براستی کۆستی ئم ھاوبیرە ڕند تنۆک جرگموە و دی گوشیم و چ

ردۆ، کسکی بئمک و خۆش مجلیس بوو.لیکم کاک کو. زۆر ب ژان و ئازارە بالموە ئازیزە،
رۆشنبیر  ،بوو لیکم نیگادا،دەچووە دوە.ھاوبیر کوردۆ،ایدا،ھندە ئسکسووک و رۆح شیریننیگ

ک و کوردیزان و وەرگ و رەخنگرکی بتوانا و دەستەنگین بوو. بدەم ئو ئازارە سختوە،
بدرژایی سانکی زۆر،یخی گرتبوو،کۆی ل خزمتککردن،ندەدا و برھمی پشکش 

  ان و خزمتکردن،ل بوارە جۆراوجۆرەکاندا درخی نکردووە.دەکردین و ل کار و تکۆش

وا ب کورتیی  ،م لیانئاگادار ،کدیک ھندێ لوانیھمکانی،ئوانی الی من ھن بر
  پشکشتان دەکم:

ـ کوردستان و شۆڕشکی  د. جمال نبز  و.ل ئامانییوە کوردۆ علی ل بوکراوەکانی ١  
خکخراوی سۆکس١٩٨٥.ر  

دکتۆرنامی فازیلی مال محمود ـ سۆڤیت و بزووتنوەی نیشتمانی کورد ،ھسنگاندنی ٢
  ١٩٨٦سالزبورگ 

ـ سینوەی چند پیک ب توی راستییوە نامیکی کراوە بۆ کریمی حسامی بنکی ٣
  ١٩٨٧چاپمنی ئازاد سوید 

  ١٩٨٩ـ مگل. یماز گیونی و.ل ئامانیوە  کوردۆ علی سالزبورگ ٤

  ١٩٨٩و. لئامانییوە سالزبورگ  ـ مسلی کورد ل پارلمانی نمسایی دا٥

  ١٩٩٠لیۆنھارد و.لئامانییوە کوردۆ علی سالزبورگ  گـکۆمۆنیزمی ئوروپایی ،ڤۆلڤگان٦

  ١٩٩١ـئاشی چی و باراشی چی؟ باق سرنجی لوەرامی گوتارەکی بھادین نوری دا سالزبورگ ٧

بنکی کوردۆ علی دوو برگ  و. لئامانییوە برونسنڤان مارتین ـ ئاغا و شخ و دەوت،٨
  ١٩٩٦چاپمنی رۆژ/سوید 

ـ یک ھووژە و ھزار ھووژە،سمدی بیھرەنگی،و. ل فارسییوە کوردۆ  سالزبورگ ٩
  ،چاپخانی ئارارات و لالین نووسینگی تاراوە بوکراوەتوە. ١٩٨٩

١٠ ل کی زانستانوانینشکچی و تژای تورک سمایل بری ھی کورد.سالزبورگ  ـ نووسلسم
١٩٩٢  

  م شئم برھمان ئاگاداری 



 گی دکتۆرنامکی زانستگی سالزبورـ ھندێ بابتی وشسازیی زمانی کوردی ب ئمان١١
  ،ئم برھم ئینیستیتوتی کورد ل برلین بۆی چاپکرد.١٩٩١/١٩٩٢

  ل ئامانییوە نـ ھکشان و داڕمانی ئیمپراتۆرییکان پاوک کندی وەرگاوە١٢

  رەنگ برھمی دیکشی ھبت، بوکراونتوە من لی ب ئاگام

  وتارەکانی:

  ١٩٩٥،   ٢٤/٢٥ـ کردار و کات  زمانی کوردیدا مامۆستای کورد ژمارە 

  ١٩٨٩،  ٧ۆ ئاو ل دنگدا دەکوت مامۆستای کورد ژمارە اـ خ

و گژەنی ئۆتۆنۆمیدا،گۆڤاری باسکار،ژمارە ـ بزووتنوەی کوردایتی ل نوان لژەنی سربخۆیی 
١/١٩٨٩  

  ١٩٨٩/١٩٩٠ی سای ٨ـ س شۆالوگی خونین و ئازارکی پسوێ مامۆستای کورد ژمارە 

  ١٩٩٠ی٩ـ ئاشبتای بیرکی سرچ مامۆستای کورد ژمارە 

  ١٩٩٥ی ٢٦رەشۆ ئاغا(چیرۆک)،بکر ییدز،و.ل ئامانییوە مامۆستای کورد،ژمارە ـ 

 ١٩٩٧ی ٢٤/٢٥پکوتنی خوندکاری کورد،ژمارە ـ چاو

،ل ،ب نخۆشیی١٦/١٢/٢٠١٦بووە و ل  ک.دا ل قرەداغ ل دای٢٠/٢/١٩٥٠ل  ھاوبیر د. کوردۆ.
راست ئم رۆ دسۆز و بئمک و قم رەنگین و رباز  کۆچی دوایی دەکات. شاری سلمانی،

ت و خبات و خزمپیڤ و پیرۆز و بیرگش،ب جست لنوماندا نماوە.ل یاد و یادگار و 
کانی بۆ ھمرھتایینووسین و بتا ھ ی کوردی،ببخانی ھاوبیران و رۆشنبیریی و کتمالی ئ،

   زیندوویی و دەمنتوە.

ھزاران ھزار  ئاھورامزدا،ب میھر و دلۆڤانی خۆی بیپارزێ و گکۆی چراخان و پ ل گوو بت.
 جار رەوانیشاد بت و ھاوبیر کودۆی زدە ئازیز و خۆشویستمان.


