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شهکييان بۆ نووسيووە ئيسماعيل   شکچی و سينهم خان جهالدەت بهدرخان پ   .ب
  

        
   
 

ت و خزمهتيان    ياشار قايا و سهعيد ئهلچی ی زيندانی دەبن.. زۆريش بهدەميانهوە دەب و چهندانی تر هاوڕ
 ..نهويست بووە و ڕۆحی خزمهتی ئهوانی ديکهی ههبووە ۆ دەکات. بهواتای ئهوەی خ

م ئهم ديجله و فوراتين ..... بهختمان وەک ڕووباری نيله    مهالی جزيری        به
ک خا ته سهر  د دا  ک  باس کهوا  یله  دەکات  لهوە  باس  کوردان    ،گرنگ  لهزينداندا  بيروباوەڕ  لهسهر 

زگار  ڕ/ چهپ و پار تهوە.    /دابهشی بهرەی شۆڕشگ کوردايهتی دەبن، ئهو خۆی لهبهرەی يهکهمدا دەبين
ڕانی کورد بهداخهوە لهس  ک جيا  شۆڕشگ هر پرسی بچوک و وشکه ئايدۆلۆژی لهسهنگهرە سهختهکان ل

ه  ئهمه هه ڕەنگه  لهمهڕ  ي دەبنهوە.  کدا  ن له شو ت. مووسا  کوردان ب و تهواوی  ن باوی  هکی گشتگری 
" : هخۆيهوە دە م و کوردايهتيشم لهسهر ما نينهوە    ٣٠٢" ل  من به چهپ دەناسر يدەخو مه ت ئهوەيشی ئ

کی کوردستانی تهواوە تۆخ ييهکهی  کوردايهت  ين چهپ   .ترە، با
لهژياني چهپه    دامووسا  ئهم  وابوو  ی  پ بووە..  ئهندام  دا  تورکيا"  کارانی  کر پارتی   " لهڕيزەکانی  تهنيا 

گايهشهوە زۆربهی کهسايهتييه ديارەکانی تورک له سياسی و ئهديب و  لتورکانه دۆستی کوردن.   هم ڕ
.. ژ    عهزيز نهسينڕۆشنبيران دەناس کی دوورودر يهک لهوانه. بۆ بوونه ئهندامی ئهم حيزبهش چيرۆک

تهوە ل   ڕ دە ٣٤٥- ٣٤٣دەگ دواجار  ی     " :...  پا نامووس و شهرەفمهندانه  به  کوردپهروەرييهکی 



وەنام تا ببمه چهپ لهو رۆژەوە ديسان به پشت بهستن به ويژدان و زانيارييهکانم ههموو ئهو      ."پ
تنهم دەنووسم ک ابۆچوون  ٣٨٩". ل  ه سوود به گهلهکهم و مرۆڤايهتی بگهيهن

ی    شڤان و سهعيد ئهلچیئهم بيرەوەرييانه بهسهرهاتی   ته خۆی و    بارزانیکوشتنهکهشيان و رۆ دەگر
هوە دەنووس  .زانياری خۆی لهمهڕ ئهم چيرۆکه تا

شکچیههر لهم ڕووپهڕانهدا باسی   ته بهرچاو  ئيسماعيل ب به تۆمهتی    ." من چهندان ساڵ بوو دەکهو
دەکرام دادگايی  کۆمۆنيستی  و  خهباتی   (...  )کوردايهتی  بۆ  هاندان  تۆمهتی  به  شکچی  ب ئيسماعيل 

ی    ٥٣٨تهنانهت له ل   ."کوردايهتی تۆمهتبار کرابوو  له دادگای ئهو تۆمهتهی    1972باس لهوە دەکات سا
مه زياتر بوو شکچی لهوەی ئ پشت تۆمهته ههرە ديارەکانيش(   .درايه پاڵ ب   ی دابهشکردنی تورکيا و پا

  .کۆمهنيستی و کوردپهرستی) بوو
شکچی نزيکهی  کهواته لهسهر کوردبوون   شکچی قورستر بووە  ساڵ زيندانی کراوەـ    17ـ که ب تاوانی ب

ناوی داکۆکی  ک کورد   تاوانی  له ی ژيانی لهزيندان له پ شکچی بهدەيان سا نهر دەزان ب بهت خو . هه
لهئاکامی گوشاری  ی  ا سهروو سهد ساڵ حوکمی زيندانی دراوە... ئيد کڕورد بهسهر بردووە و بهتکله  

هکانی زيندانی تهواو بکات.    بمرێ و زيندوو    و دەرەوە ئازاد کراوە. دەنا دەبوو دوو جار  ناوخۆ  ته تا سا ب
تهجارييهکه؟ حوکمی قهرەقووشی تورکيا  ستا نزيکهی    .چ گا شکچی ئ بهرههمی لهسهر قهدەغهيه    40ب

تهوە.  و ب   ب
لهديدارەکه  باس  ژيش  و عوسمان سهبری جهالدەت  لهگهڵ رۆشنبيرانی رۆژئاوا    یبهدر ن  جگهرخو

دەکات   بهدرخان  تر  چهندانی  ئهوو  دەب  شيعرەکانی  .  پهڕينهوەی  ی  کهنا عهنتهر  مووسا  ين،که  ب ە 
ت.  ن بووە بۆ باکووری و  جگهرخو

کی کوشتی دەکات، چونکه مهترسی  یباس   ٥٤٧له ل   مووسا عهنتهر لهسهر تورکيا تا    یسايهت هک  ههو
کی پيری    هوێ  اني دەهات زياد دەبوو، دە ت لهدەستی... له تهمهن ت ڕزگاريان ب وەيهک ب   77بهههر ش

ک دەستی نهگرتايه توانای ڕێ کردنی   ئازار و ئهشکهنجه دەدرێ.. بهرادەيهک يهک يدا دەگيرێ و  سا
تی تورکی شهرمی بۆ هيچ شت نهبووە و ڕق و نامرۆڤی خۆی نهشاردۆتهوە. تاوەکو   م دەسه نهبووە. به

ن چووە گيانی ئهم  نامهردانه و ترسنۆکانه نامرۆڤانه دەستيا   ،او شاری ئامهد نله   20.9.1992له ڕۆژی  
فر ئهوەی  مايهی  بووە  عهنتهر،  مووسا  گيانبهختکردنی  کرد.  تيرۆريان  کورد  گهورەی  ا  يکهسايهتييه 

، بهوەش کورد کهسايهتييهکی گرنگی خاوەن ئهزموونی لهدەستچوو،  تهوەتری بنووس  کارەکانی نهکهوێ 
ر خاکهوە  .کۆمه باس و رووداويشی لهگهڵ خۆيدا بردە ژ

دەکات    ٤٣٣ل   نهر  به خو شکهش  پ تهواو خهمگين  کی  ئيستامبووڵ رۆژێ   : پوختهکهیچيرۆک له 
وەک   دەگرێ  بهلهنگازيش  پيری  کی  پياو دەکڕێ،  داويستی  پ کۆمه  و  ههفتانه  کی  بازار ته  دەچ

گيرێ ش/حمال..شتهکانی دەدات هه ک گا بهزەي  .کۆ تهوە و بهتايبهت    ابه کابرای بهتهمهند   یله ڕ د
ی دەپرسک ه کردووە وەک بۆکس. ل رە دەستت، سهرەتا    : ات دەبين دەستی چهپی گرمۆ ئهوە خ

نا بهم  يکابرا  ڕانهوەی چيرۆکهکه دەکات  بهگ ئهويش کوردە، دەست  که دەزان  دواتر  ب  هوێ هيچ 
وەيه: ی  "   ش لهسهرباز  -شۆڕشی سهيد ڕەزا  -   ١٩٣٩سا کهنعان  نهقيب  کوردەکان    ەسهرباز بووم 
کی  هی خۆيان لهشاخ و  ان هوتکو منداڵ و پير و پهک کوشتنی دروست کرد بوو بۆ کوشتی ئهو ژن  تيم

وئهشکهوت و دەشت و ههردا حهشاردابوو و دەگيرا بيانکوژين. ئهو ديمهنی گريان و هاوار و    نن
کی دەروونی   م دوايی بيرم له  ک زريکهيه منی تووشی داڕووخان رد. بيرم له خۆکوشتن کردەوە! به

ک ميان دەبردە نهخشت بريندارەکانی هاوڕ شخانهی ئهرزرووم. ڕۆژێ  ۆی ئاسانتر کردەوە. سهربازە 
به ڕاست تهقهم کرد و دەستی    ،کهوتينه شهڕەوە بهدەرفهتم زانی چهکهکهم خسته سهر دەستی چهپم

له سزادان و کوشتنی   ڕزگاربووم  و  ئهرزرووم  ک برامه  بريندار ئيدی وەک  کرد.  ههالههال  چهپمم 
نهکانم....  هاوخ کی وەک ميخائيل شۆلۆخحڤ  ٤٤٣- ٤٤٢ل  و بهراستی ئهم ديمهنه شايانی ئهوەيه نووسهر

وە   کی جيهانی.. ئای لهم ئازار و تا خهی تاکی کوردی گرتووە و بهدەست  کبيکاته رۆمان وشندەيهی ئ
ژووی   ژێ؟!.. ئازيزان ستهمی لهم چهشنه له م هی  داگيرکهرە نامرۆڤهکانييهوە دەيچ ندەههزاران سا ه

 ..مرۆڤايهتی نييه ياخود زۆر دەگمهنه
ژووە ڕەش و ناخ شهن،  ۆداگيرکهرانی کۆلۆنياليستی جيهانی ئينگليز و فهرەنسا تاوانباری سهرەکی ئهم م

کهری پالن بهج زە کۆلۆنيال  یميللهتانی سهردەستی تورک و فارس عهرەب ج ت و  ي ه ن ستهکان و شۆڤ



ڕەقی و نامر  دارەدانی    ..ردووەکان بۆ زياد  يۆش هتی خ يڤاۆد دوای  :"  سهيد ڕەزا پهردەيهک له ديمهنی لهس
رەزا   سهيد  وەستا،  ژەندرمه  قهرەقۆلی  تهک  مهيدانهکهی  له  لهکهمان  ئوتومب دادگا  له  دەرچوونمان 

گه دارەی بينی له دۆخهکه ت ک پهتی س دەي کات م؟"  واشت. ئينجا ڕووی له من کرد و گووتی: " هه سر
کی يه  بهردەوام دارەدانی من هاتووی؟ سهير ديمان کرد،  کبوو له قسهکانی: تۆ له ئهنقهرەوە بۆ لهس

ين. ئينجا سهيد ڕەزا به   ت ئاوا چاو لهچاوی يهک بن دارە دەدر ک که لهس يهکهم جار بوو لهگهڵ کهس
کهنی. داواکاری گشتی پرسياری ئهوەی ل کرد ئا ژ بيمن پ دارەدانت نو هی؟  کا دەتهوێ بهر له س

م ئهو نهيويس مان  ت به می داوە: چل ليرەپ . ل کم    رسی دوا قسهت چييه؟ سهيد ڕەزا وە و سهعات
وڕەکهم. (...) سهيدڕەزامان بردە مهيدانهکه کهشوههوا زۆر سارد بوو، هيچ کهسيش له  کههيه بيدەنه  

ب ک  تژی خه مهيدانهکه  ئهوەی  وەک  م  به نهبوو،  تۆن تدەوروبهرەکه  به  بهرز    کی، سهيد ڕەزا 
م مه  ئ دەدا:"  نينوتاری  تاوانمان  و  کهربهالين  ی  زوي دا شهرمه،  دەيکهن  وە  ئ ئهمهی  بۆيه  ه  م ه، 

و لهگهڵ  بهت تاوانه"..  تهزوو  ئهودا  دەهات  هکانی  گيانمدا  بهتهمه .ههموو  پياوە  ڕەپ    نهئهو  ڕەپ 
دارە. جهلالدەکه هاته بهردەمی تا بيباته سهر ژورسييهکه و پهتهکهی که مل    شته بهردەم پهتیۆيدەڕ س

وەنا   ی پ م سهيد ڕەزا پا دارەی له مل    وبژا، به کی له  درک خۆی پهتی س ورسييهکهی دا و  ک، شاپ
دارەدانه یخستيه خوارەوە. واته خۆی بڕيار بهج ۆخ یه کلهس   ..."ردک ی ج

  
  بۆ عالهمی سهر ڕووی زەمين قهومی کورد ئيسپاتی کرد     
کی قارەمانن ههر ئهب سهربهست بژين      ميللهت
گهی سهربهخۆيی نيشتمان       ميللهت الوی له ڕ
کهنين    دارە،ب ترس> دەم بهخهندە و پ ته بهر س کهس                         ب  ب
  

ت باسی لهم بيرەوەرييا   و  کهسايهتييهکی ترە ناو  محهمهد ئهمين بۆزئارسالن رۆژێ کۆمه     .نهدا هاتب
نوو تورکی  به  که  موسشيعری  نيشانی  نی  د و  ويويهتی  مامۆستا  وەک  ئهميش  دەدا..  عهنتهری  سا 

بوويهکی کوردايهتی ئامۆژگاری دەکات:"  مهی کورد چهندی به تورکی شيعر بنووسين ، ناتوانين    قا که ئ
مهی   نين . له ههموو ڕوويهکهوە ئ پهڕ يهم سهير  شاعيرانی تورک ت کورد وەکو چينی دووەم و س

ت   دەب پهسهندی  ی  ج زياتر  زۆر  بنووسين  خۆمان  کوردی  شيرينی  بهزمانی  گهر  بۆيه  ين،  دەکر
 ٤٩٩- ٤٩٨".ل

ئهو   دواتر  و  ی  گو دەيکاته  دروستی  به  بۆزئارسالن  ڕ  ز قهيهکی  ئه ته  دەب ئامۆژگاری  ئهم  ئيدی 
گ پ که  خزمهتهکانی  به  ت  دەردەچ ل  داگير  کهسايهتييهی  کورديدا  ڕۆشنبيريی  پانتايی  له  گهورە  هی 

 ..دەکات 
ی   کيدا بۆ باکووری کوردستان داوای ديداری ئاپ مووسا دەکات...    مادام ميتران  ١٩٩١سا له گهشت

ی پ نادەن گهشت   تدارانی تورکيا ڕ گفتوگۆی چڕوپڕ دەکهن و دواتر داوەتی فهرەنسای دەکات، دەسه
کی ج باس رەشدا  ل دەکاتهوە:  بکات...  ،  ی سهرنج بهسهر  ن  دەدو ميتران  به جووته مووسا و  کات 

ت ، مادام دەری دەکاته دەرەوە. مووسا   ته ژوورەکهيان تا گوێ له قسهکانيان ب يۆزی فهرەنسا دەچ با
کی باش نييه  يۆزی ناوبراو خۆ ."دەپرس بۆ؟ مادام دە :" ئهوە پياو   ی ئهمهش نيشانهی ئهوەيه با

ت فرۆشتب به د  تی تورکيا و بهرژەوەندی خۆی گهشه پ بدات.. ياخود دژی کورد بووب هاوکات    .ەسه
ک بکڕن.  هتانه دەتوانن خه گهيهکيشه کهوا ئهو دەو  به

تهوە سهر باسی   کی تر د بهکهيدا جار شکچی گهورەوە.    30له بهرەو کۆتايی کت هی پهيوەندی به ب سا
ههموو  وتهنی:  خۆی  و  کورد  به  خزمهتی  و  اليهنه    رۆڵ  م  به دەزانين،  اليهی  ئهم  و  شکچی  ب

تهوە سهر باسی چهپ و چهپايهتی و   نهزانراوەکانی قورسن و ن باسيان دەکهم. ... ههر لهم کايهوە د
وە  مانی ت ئا ک له ئهفسووس و حهسرەتی پهش شهی کورد، که جۆر ستيان بهرانبهر به ک و  .هه

ژی  له تورکيا کهسانی ئهکاديمی و ئههلی زا   " نستی بهشهرەف و نامووس زۆر کهمه. بۆيه لهناو تو
دەگهن ت شکچی  له ب کهم کهس  ئهکاديميهکانيش  و  ندەوار  تورکيش  .    ٥٣٦ل   ".خو دەربارەی چهپی 

  ": ويسته چهپی تورک بۆ سهر دوو بهرە دابهش بکهيندەنووس يهکهم:   :لهڕاستيدا بۆ ئهو پرسه پ
مه بۆ ماوەی چهندان ساڵ ئهو دوو  ...ساختهکانچهپی ڕاستهقينهکان، دووەم: چهپه   زۆر بهداخهوە ئ



جۆر چهپهمان لهيهک جيا نهکردەوە. بۆ نموونه کهسانی وەک: بولونت ئهجهڤيد و ئيلهان سهکچووک  
تان و ئوغور مومجومان به چهپ ههژمارد دەکرد".. ل گومان چ ئهمانه چ چهپی    ٥٣٧  و چهتين ئا ب

نيزم و دوژمنی سهرسهختی  عهرەبيش لهم ڕاستييهو  فارس و  وەی ئهمانه نووقمی شۆڤ ە دوور نين و هاوش
گهنهويست و واقعی ههيه  ..کوردانن    ..به ههزاران نموونه و سهرگورزشته و چيرۆکی به
فايهق  باسی " و  ته    بوجاک " يهشار کهمال  له  د دەکهو بوجاک که  بهتايبهت  بيرەوەرييانهوە  ئهم  نی  ام

کهوە بوون لهدا  ا پرس به مووسا دەکا بۆ بهشداری  د مهزراندنی پارتی ديموکراتی کوردستان زيندانيش پ
بهشدا مووسا  الپهڕەيهک  ر ،  چهند  دواتر  ت.  دەب هاوکاری  ل  ت،  بۆ    ی ناب خ  تايبهتی چڕ  شۆڕشی ش

 .تهرخان دەکات   سهعيد
خ سهعيدلهزمانی    ٥٧٦- ٥٧١له ل   کی    عهلی ڕەزا ئهفهندی کوڕی خواليخۆشبوو ش ەوە چهند ديو

تهی يهکتر دەبن و ئهم  تۆڕشهکه تۆمار دەکات. عهلی ڕەزا و مووسا عهن ش هر وەک باوک و کوڕ ئاو
" تهوە:  ڕ دەگ عوسمانيباسانه  مووسا  به  ي کوڕم   ، خۆياندا  تداريهتی  دەسه سهردەمی  کۆتا  له  هکان 

ن و بوونه   کی ب مانای دروستکراو، تورکايهتييان چووە ناو خو نهژادپهرست.  پشتبهستن به تيۆر
کردەوانه   ئهو  بهرانبهر  کورديش  کرد،  پ  دەستی  حهميد  تان  سو لهسهردەمی  بيرۆکهيه  ئهو 
م   نهرانيشی. به ک له دامهزر کاردانهوەيان نواند و چوونه ناو پارتی ئيتحاد و تهرەقی و بوونه بهش

تان حهميد زياتر و تو ايهتی کورد دەکهن بۆيه  دتر دوژمنندواتر کورد بينی ئيتحاد و تهرەقی زۆر له سو
بهرنامهيکۆتايی ئيتحاد و تهرەقی ههموومان دەزانين چۆن بوو".   رەدا داماوی و ب واوی    ی ل ش و سهرل

نند کورد بهديار دەکهوێ! له ڕقی عوسمانی دەچنه ئيتحاد و تهرقی   ئهوانيش لهعوسمانی زياتر    . ادەمهزر
يان لهسهر جهسنکورد   ەدژ نو تورکيای  هتی  دەو دامهزرا، چونکه  د و بيری کهماليزميان  نتهی کورد 

و  کورد  کهواته  کرد.  چو يبهرجهسته  بکات،  ڕزگار  خۆی  شيرپهنجه  نهخۆشی  له  تاعوونی    وستی 
ته له ن بژارد.. ئهم ئهق ته سهر باسی ئهتا  .و کورددا تا ئيستاش بهرقهرارە هه ويستراوە    ، رک  توئهوجا د

داکورد رزگاريان کردووە، وەک له   ،کهچیبيکوژن شهوە ئاماژەمان پ  پ
ڕتهوە هتی تورکيای تازە  ئهوجا باسی باوکی بۆ مووسا دەگ : "باوکم چاوەڕوانی زۆر شتی باشی لهدەو

مانه ڕووبهڕووی بوونهوەەههبوو، کهچی بهرانبهر بهو يتهوە تا دەگاته   ."، زۆر زا ژ دەب باسهکه در
خ دارەدانی ش وازی لهس دارە درا. گۆڕەکهشی لهناو  باوکم له دەروازەی دەری   " :ش دياربهکر له س

کی ئهو دارانهی ناوچهکه ه، ئينجا دوای بهپهتهوەکردنيشی به کراسه سپيهکهی بهری، ب ئهوەی  يچا
کی ئايينی لهسه  وڕەسم هی لهوێ بووە. ئينجا بهخۆڵ    ر هيچ ڕ ه قوو ک دەيخهنه ناو ئهو چا به پهت

ن. (..) کاتی خۆ ی دەه ی له دەروازەی چيای دياربهکر تا کهناری ڕووباری  سهری شادەپۆشن و ج
نهکه بۆ مهبهستی ديکهی   خ سهعيد شو م دوای شۆڕشهکهی ش کی کۆن ههبوو،به ديجله، قهبرستان

نه نرا. دواتر ئهو شو خ سهعيد    ی گهشتياری و ئاههنگ و سهيران گۆڕانی بهسهردا ه که تهرمی ش
هپياوی ديکهی کوردی ل دکتۆر فوئاد و چهنقادر و سهيد محهمهدی کوڕی و دلو سهيد عهبدو   ان که

کرابو خاک  ر  لهالوژ (...)  ي ،  کرد.  دروست  لهسهر  دياربهکريان  عارەقی  کارگهی  حکومهتهوە  هن 
ن سهرخۆش، بۆيه لهوێ کارگهی عارەق    تهرک لهسهر ئهو بابهتوئهتا م دە گوتبووی: ئهو گهوادانه پ

ر خاکوست بکهن بۆئهوەی تا ههتايه هيسکشيان س رد ت لهژ   ." هرخۆش ب
ته گهشانهوە، وەک دەزانين    زياگۆک ئالپ  کی گهورە و دياری رۆشنبيری کوردی د سهرەتا وەک ناو

به به کورد  ژوويی. دواتر دەتۆرێ ياخود   و  لهسهر زمانی کوردی ی ناوبراو خاوەنی چهندين کت باسی م
تهوە لهناو کوردا، روو ی ناب زار دەکرێ و ج ژەری بنهماو  دەکاته تورک    ب ته داڕ  ."کهماليزمانی "  کدەب

شهيه تی. ئهمهش دياردە و هاوک تهوە بۆ تورکچ دەگهڕ ی نامۆ و  کبهواتای ئهوەی له کوردايهتييهوە هه
دەردەخا"   ئالپ  تيۆرييهکهی  بنهمايهکی  ردا  ل وەک عهنتهر  ئهگهرچی  کوردی  سهخته!..  تورکهی  ئهو 

مه ئهوانمان    ٥٨٣. ل  خۆش نهوێ تورک نييه، ئهو کوردەی تورکی خۆش نهوێ کورد نييه"  م ئ به
چهو ستا   ..ابهوە خۆشويستووە و هاوکاری و پشتيوانيمان کردوون و خزمهتيشمان کردوون، ئهوان به پ ئ

ئاڕاستهدا   بهم  شهکه  هاوک واته  کراوين.  ههڕەشهل چهوساوەی  بندەستی  مه  ئ و  سهردەست  ئهوان 
 ...،ڕۆيشتوو

ی پوختهی بيروبۆچوونی سياسی خۆی فۆرمهله دەکات و قسه    586-584له دوا الپهڕەکانت   وەک ب
ته سهر باسی ن هت ناوی ناوە"    د مهته داگيرکارييهی دەو هتی تورک وبردنی تيرۆرلهنائهو هه   "...دەو



شکه بکوژی".. ئيدی کورد لههه  ز بيکات "  دەيهوێ بهزەبری ه  ت به کوتهک پ وەک ئهوەيه بتهو
يهکهوە هاتبن هتی تورکيا به   "کو ت يان له ئهفهريقا ئهمڕۆ لهناو دەو رزەمانهوە له ئاسيا هاتب لهد

ت، بريتييه  ڵ".. لهڕزمان و شارە کوردييهکان خۆی کردۆته واقعی حا نتمان ههب رە گهر کۆم استی تا ئ
گانهن لهسهر  ڕەو دەکات و ئهوە تورکن ب هتی تورک خۆی تيرۆريسته و سياسهتی تيرۆر پ   لهوەی دەو

نهته  وهاتو   تهتهر و مهغۆل ئهوان وەک پاشماوەی لهشکری    و تهواوی ئيمڕۆی تورکيا.   خاکی کوردستان 
کی نامۆيه نووساوە به    نانیئهرمهن و الس و چهرکهز و يۆخاکی کورد و   و.... بوونيشيان وەک تهن

 ..ناوچهکهوە
ی وايه "   "ڕاستگۆيی" بهرز دەکاتهوە داوای "  خۆ گۆڕين مووسا عهنتهر داوای "   گهر تورکيا  دەکات . پ

وەی ديموکراسی  ک  افه ڕەواکانی کورد بدات م  له چوارچ ته بهش ت کورديش دەب زتر دەب " تورکيا بهه
کی وا نييه چونکه "   م له ئيستا شت ی. به وان شارەکانی کوردستان شارەکانی  خزمهتگوزارل ی" له ن

ت  دا دەکر کورد زمانی دايکی   .تردا له رووی ئابووری و سهربازی و سياسهتهوە جياوازن جياوازيان ت
مه"  قهدەغهيه، به تورک دەکرێ، ناوەکا  براين و  ن دەگۆڕدێ .. ئيدی ئهو درۆ زلهی بانگاشه دەکات ئ

نييه گهر وەک گۆشت نينۆکيش    ت " کهی ڕاسته؟.. برايهتی ڕاس  کورد و تورک وەک نينۆک و گۆشتن
ن کورتی دەکهنهوە و دەيبڕن  ،بين وە د ت ئ ژ دەب   . تورک گۆشته و کورد نينۆکه، کهدر
 ..."!!هاوار  کهی يهکسانی و برايهتی ئاوايه، ئهی " 

نازانن...   يهتی  دراوس و  دۆستايهتی  و  برايهتی  ئهوان  واقعه،و  ئازاری  گهرووی  به  پڕ  کی  بانگهواز
ی گهوههری  ت سبهی ئهوان بۆ قڕکردنی کوردە. "    ههو لهسهر ( جياخوازی) يهخهم    دەزانم گهر بيانهو

ستا م نهبينيوە داوای    دەگرن. کهچی من تا ئ کی عاق ت". بهههرحاڵ ئهم  دابهشکردنی تورکيا بکاکورد
نن و چۆن دەکرێ کهس داوای سهربهخۆيی بکات که لهديدی    ه بدەربڕينانه   وەری کوردايهتی، کورت د پ

ت   تورکياوە  :"   ..!ئهمه جيابوونهوەيه، ب ئهقڵ ب تهوە يان دە ت له تورک جياب ". ئهمهش  کورد نايهو
خهباتی   ژووی  م لهگهڵ  ترە  کی  ئازادی  دەربڕين نايهتهوە...  جووت  دا  عهنتهريش  خودی  و  کورد 

ت کهتی  يسهربهخۆيی که زامنی کهسا   .ورد و فهرههنگهکهيهتی له قهوارەيهکی سهربهخۆدا بهرقهرار دەب
تهو  ۆئيدی ب  مان و فهرە .ە؟! کورد نايهوێ له تورک جيا ب سی و ئيتالی سويسرا  ن ههرکات تورک بووە ئه
ورک و ئهوانی ديکه  ت ورد و  کا  بسويسرا، ئهوسا    شکهوتن و ديموکراسی  ئاستی پ  ياش گهيشته ک و تور

  ێ بين چاوەڕ ههردەم  هيه! نهک  کرسهپهوانهی ناو سويسرا بژين... ئهمه کرۆکی  ئله ناو تورکيا وەک  
 . !بۆ بگرێ  مان بهديار داری زڕەوە بهر

کهوتووە   ی  ت رەوەرييهی  کو لهو  کورد  گهورەی  کی  هۆکار چهوانهوە  پ وەک  به  دەيهوێ  ئهوەيه 
تهوە... کهواته ئاقڵ ئهوەيه دە ن راق وسووريا) دا بم ران وع هوێ  ي زيندانييهک له زيندانی (تورکيا و ئ

تهوە ب   ....مانای سهربهخۆيی و ئازادی هجياب
تی دوور  ؟ ئايا ئهو چهند ڕسته و بۆچوونه قهناعهتی تهواوی مووسا عهنتهرەپرسيار ئهوەيه.. ، ئهوە چهپ

مه وامان نهناسيووە و خهباتی خۆيشی وا بهرچاو ناکهو له کوردا ه بهسهريدا و که ئ !.. يان  ێيهتی زا
ناساخی و  تهمهن  گوشارە   ڕەنگدانهوەی  و  ههڕەشه  مشتو  .و  ی  کراوەی ج کی  ئهگهر و  مئهوەيان  ڕە 

 ...شايانی ساخ کردنهوەيه 
ک بوو، ههميشه سهربهرزانه به پارەی خۆی ژياوە    .. عهنتهر  مووسا  کار و کاسبی    رجۆ  رو زۆ پياو

ت له ئيستانبووڵ و به دەستڕەنگينی خۆی زوو ناوبانگ  تکردووە. ماوەيهک خاوەنی ريستهوران  ک دەب
کيان     پرۆڤيسۆر تاهير تانهری دەردەکات. "رۆژێ دوو ئهفهندی بهتهمهن دەچنه الی بۆ نان خواردن يهک

تر   زانکۆ وئهوی  له  ئۆمامۆستای خۆی بووە  مهنهمهنجی  دەرەوەی  يوەز  وی غلو نومان  شووی  پ ری 
خانهنشين. ١٩٤٤-١٩٤٢تورکيا ههردوو  ل    .  کهميان  پارەيهکی  و  دەکات  خزمهتيان  خۆی  مووسا 

ری ريستهورانتهکه دەبن و   کهوتنامهی لۆزانزوو دەچن. ئهم دوانه له  زوو  وەردەگرێ. جووته ئيدی ف   ڕ
ژکاری ياسايی  ينۆنۆڕاو وو   .بوون  عيسمهت  ک ئۆغ ڕاتهوەي يادەوەريجار وەيه گ  :هکی خۆی بهو ش

ی   " ت له سا بۆ بهشداريکردنی تورکيا له دووەمين جهنگی جيهان، من و    ١٩٤٣چهرچڵ و ڕۆسڤ
له   ئهو  تيۆری  چونکه  نهدەکهوتهوە،  جهنگهکه  نزيکی  کرد.ئينۆنۆ  قاهيرە  شتی  بانگه ئينۆنۆيان 

ی حاز  بوو، حا وەيه  بهو ش قاهيرە  بهشداريی کۆبوونهوەی ئهدەنه و  نييه  ئاسته  لهو    ر سوپاکهمان 
ت بڕوايان به تورک نهبوو، چونکه دەيانگووت ئهی گهر دوای   جهنگ بکات.(...) چهرچڵ و ڕۆسڤ



مانيا؟ئ ئامادەکردن و پڕچهککردنيان تورک چوونه پاڵ   مان سووڕانهوە و   .ه ئينجا له اليهکی ترەوە ل
زی   ناته سهرم وەی خوارەوە ويستيان    انوستاندنهکهمان دپرسی کورديان ه کی لهو ش و به ڕووداو

بکهنچ له  :اوترسمان  ئينگليزييهکه  جيهانبشاندە  هاتبوونه  لهناو    ی هرئهوەی  بۆيه   ، ئيسالمی 
نابوو، که زۆر زمانژهه ۆ ان ڕدشاندەکهتان چهن هرچڵ  چان دەزانی. سهرەتا  يتناسيان لهگهڵ خۆيان ه
 :به ئينۆنۆی گوت 

، بهر لهوەی ئينۆنۆ  پاشا تۆ کوردی   " دەزانی؟ عيسمهت پاشا سهری سوڕما، چونکه نهيدەزانی چ ب
مه  م بداتهوە من سهری قسانم وەرگرت و گوتم: گهورەم ئ مه به کورديش    وە کوردی نازانين، الی ئ

کی ئاواش له تورکيا ني  ک له پياوەکانی  ر ه". چهيقسه ناکرێ، زمان رسی : مستهر ئهو  پ چڵ له يهک
ک نييه بهناوی کوردی؟" چهرچڵ که ئهو پرسيارەی لهو پياوە کرد که به  ئسته؟  قسهيه ڕا ايا زمان

می ئهو پرس يمستهر بانگی کرد، ديار بوو به ئامادەکاري  پ  رارە هاتبوو، بۆيه ههستاوە سهيهوە بۆ وە
همهنديشيان ههيه. کو وتی: " چۆن ئهو زمانه نييه گهورەم، به کی زۆر دەو هر  گ   و زمان و ئهدەب

شي ت  لهشيعرە  عبتانهو نهوە"  بيخو گووتی:"  چهرچڵ  نمهوە؟  دەخو بۆ  جزيری  ديوانی  له  کتان  ر
ئاههنگيشی به  کی  ئاواز بوو،  نزيک  فارسی  له  زمانهکه  م  به نهگهيشتين،  شيعر    ت له  که  ههبوو. 

ندنهوەکه بۆوە، مستهر گووتی ئهوە شيعر   مادەم وايه    :ی کوردی بوو گهورەم. چهرچڵ گوتیکخو
ماوەيهکی   له  ئينگليزی".  زمانی  سهر  ڕە  وەربگ بۆشمان  و  بنووسهوە  بۆ  ورت  ک شيعرەکهمان 

بهري  ئنجا سهرۆک وەزيرانی  بوو،  تهواو  ڕانهکهی  دتوەرگ گوتی  کرديانه  ە  انيا  فهرەنسيش،  بيکهنه 
ڕايه سه نفهڕە تورکی. جا چهرچڵ ئاوا لهسهر قسهکانی ڕۆيی:" جهناب وەرە    ر سيش، ئينجا وەريانگ

م  ڕ    ب لهو س زمانه بۆ ئهوەی   پ ت ئايا وەرگ دا دەرببڕدر هکهی ت ههمان ههستی زمانه ئۆرجينا
ت؟  ن دا بهکار به گانه به زمانهکهی خۆی ت   ."ناچار بووە چهند وشهی ب

ڕا گوشه ب  دەستمان به ژماکردنی گانه نهبوو،  ي ه فهڕەنسينانهکان کرد. له وەرگ هکهدا هيچ وشهيهکی ب
نج  کهله ئينگليزيي  کسته کوردي  ه چوار پ هيوشهی به بنهچه التينی ههبوو. له ت ه س چوار  ک ه ئۆرجينا

ئامڕازەکانی   له  جگه  تورکييهکه،  ڕانه  وەرگ سهر  هاتينه  که  م  به دۆزرايهوە،  عهرەبی  وشهی 
کو ههموو وشهکان عهرەبی و فارسی و زمانه  ندنلکا ت، به دا نهبوو که تورکی ب ،هيچ وشهيهکی ت

مه دانا و  .  .جياوازەکانی ئهوروپا بوون ش ئ ڕانهکهی لهسهر چوار پهڕ له پ چهرچڵ ههر چوار وەرگ
ژەيهکی زۆری   " :گوتی همهندی زمانی کوردييه که ڕ زينه، سهيرکهن ئهوەش دەو شهرم نييه بهڕ

ن نييه وگهلهکهتان زمانی دايکيانه   وە دە  ."ئ
گوتم: ی  پ وو  ئۆغ مهنهمهنجی  نومان  ک  دواتر  ڕۆژ هيچ  بووم،  دەرەوە  وەزيری  ماوەيهی  لهو   "

زار نهبووم". ل   ندەی ئهو ڕۆژە بهسهر خۆمدا نهشکامهوە و ب  ٢٠٨-٢٠٧ه
هت  نيزم و ناسيوناليزمی يهک دەو رەدا سياسهتی شۆڤ هتی تورکی    ل و يهک نهتهوە و يهک زمانی دەو

شهرمی سياسهتيان و   ڕوانينيان بۆ  وەک ناسنامهی کهماليزم بهديار دەکهوێ.. ب چاوقايمی و نيگاتهسکی ت
شوەختيش شارەزای دۆخی کورد بوون  زە کۆلۆنياليستهکان پ ژوو و    که،  ميللهتانی ديکه...ه خاوەن م

هی تورک له  همهندترە  دەو ويان  ،فهرههنگی  گ بهرژەوەندی  قوربانی  کرديانه  بههيچ   ..کهچی  کورد 
ی   و قه ت  لهناوناچ کی زەبروزەنگ  و  سياسهت بهرگهی سهختييهکانی ژيان  ندە سهخته  ه زمانهکهی 

 .دڕندايهتی داگيرکهران دەگرێ
  
نی نووسينی چهندين    .  ههو ن بخانهی کورديدا بهدەست د و کت کی بهرز له ن ن کڕا ئهم بهرههمه شو بهت

مهگهر   بکرێ.  شکهش  پ دا  شانۆش  و  تيڤی  له  و  فيلم  ته  بکر دەکرێ  دا ههيه..  ت ڕۆمانی  و  چيرۆک 
هونهرييانه.   و  ئهدەبی  کهرەسه  لهم  ت،  ب تژی  ندە  ه زازا،  نورەدين  د.  بيرەوەرييهکانی  و  ژيياننامه 
ی داگيرکهری تورک و تيرۆر کردنی دەرفهت نادەن، نووسهر بهشهکانی تری   بهداخهوە دەستی چهپه

کی تری گهشی م گومان ئهوانيش دەبوونه ڕووپهڕ . ب همان و  ژووی نهتهوەکبيرەوەرييهکانی بنووس
کۆشانهکانی ئاپ مووسا.      ت

وان   وگؤڕکراوەکانی ن گهنامهی گرنگ و نامه ئا نه و ههندێ به بهشه له و ههروەها ئهم بيرەوەرييانه ب
ت هۆکارەکهی لهسهرەوە   دەچ نووسهر زۆر لهو  کهسايهتييانهی باسی کردوون،بۆ نموونه قاسملوو.. پ

ت  را ب ی گ ی دا، لهمهشدا ڕۆ   . ئاماژەمان پ



کوردايهتی"، موسای  "ئاپ  کرديه  کوردبوون"   " چارەنووسی  و    مووسا عهنتر،  رۆشنبير  و  نووسهر 
و ڕۆژنامهنووس، کۆشهر  شانۆنووس ت و  و شهڕی      ئهکتهر  و خزمهت  کۆشان  ت تهمهنی  مهودای  له 

و   ئهشکهنجهخواردن  و  کردن  زيندانی  و   ئازار  چهشتنی  و  ستهمکاری  بهربهرەکانی  و  کوردايهتی 
پهڕيوە، کهسايهتی مووسا عهنتهر   يدا ت سهی پ کڕای ئهم پرۆس ههڕەشی مهرگ و پالنی لهناوبردندا بهت

ژووی نهتهوەی کورد   کی زيندووی م . شههيدکردنيشی  پلهی شههادەتی کوردايهتی گهياندە  بۆته بهش
خ سهعيد و سهيد ڕەزا و د. ئيحسان   ژووی نهتهوەييمان : ش ی م ئاستی زنجيرەی سهروەرەکانی سونبو
ی خهباتی سهختی ڕزگاری و سهربهخۆيی کورد و   وم دۆغان و ههزاران سهرکردەی نهمری ڕ و مهز

  کوردستان.    
ج خۆی  دوای  عهنتهر  جوانی  مووسا  کی  باز ڕ و  کوردپهروەر  کی  زان خ گهورە،  کی  لهناو گه 

ب و نووسين و ههزاران ياد و يادگاری گهشی به ميرات بۆ نهوەکانی دوای   کوردايهتی، کۆمه کت
ر   کو بهکهس  چکهی  ڕ و  ناو  ههرگيز  بهڕادەيهک  شتووە.  ه بهج نهتهوەکهی  الوانی  و  گهنج  خۆی 

کی  تهوە.ئاخر ئهو داکۆکيکار تهمهنی له زينداندا  11سهرسهختی  نهتهوە و خاکهکهی بوو، نزيکهی    ناکر
وەری کوردايهتی لهم دوو شتهوە دوور بوونايه و دژايهتييان   بهسهر برد و ههر کهس و اليهک به پ
کۆشانی عهنتهر بهوە گهيشت،   ست و ت و کردايه، مووسا عهنتهر وەک چيا به ڕوويان ڕادەوەستايهوە. هه

هتی ستهمکار ی له کهسايهتی دەکردەوە.  دەو   ی تورک س
ماوەی    بۆ  دا،  ئيستانبوو شاری  لهناو  گيانبهختکردنهکهی  ش  پ مانگ  شهش  به  ر   48مووسا  کاتژم

دەکات،دژ به سياسهتی توندوتيژ و تيرۆری تورکيا. بهواتای ئهوەی ئهم   مانگرتن له خواردن دەست پ
ی نهداوە.  رە ههرگيز کۆ   خهباتگ

کی  ب به ،کت ژەکهی    ئهم کت ندنهوەی جگه له سوود و چ ستانداردی کوردی تژی له کوردبوونه.بۆيه خو
يه له خود و ئهوانی تری داگيرکهر و دوژمن!!..  کی نو گهيشتن   ، ت

پاراو کارەکهی ئهنجام   ر بکهم، به کوردييهکی تهڕ و  ی خۆيهتی دەستخۆشی له وەرگ ش کۆتايی ج پ
 بخانهی کوردی... داوە. پيرۆزە له وشه و ڕۆشنبيری و کت

 


