
 کانەوه داگیرکراوەتەن

 1نووسەر: کامیل ئەحمەدی

م ناوچە ەی ئکانەشێکەشمێنی پشت کێنهلە م و ەستین بکەڵەائیل و فڕردانی ئیسەمیشە بە نیاز بووم سەمن ه

 ێندەگرتووه کە هرەو کانەستینییەڵەفکانی ەشێکەشمێئیلهامیان لە ککانی خۆیان ەوەکان بۆ بزووتنەبزانم. کورد

 ێندەکانیش هەائیلییڕهاوکات ئیست. ێنێنوەکانماندا خۆی دەعرێو شڕامان ق، ەلە د ناوە ناوەی ەوێجار و بە ش

 ەتەرفەو دەلکان کردووه. ەکورد ڵەگەل 2یان هاوسۆزییانەکەنیشتمانسەبارەت بە ژووییان ێجار لە ئیدعای م

وه ەئ یشتم کە کاتیەگێی تیهۆگر و جیهانیەکی هاوواڵتیها ەروەندکار و هێک کورد، خوەی کە وەندکارییێخو

بووم  وم ەتە بکاڵم وەردانی ئەسێوەڕاست تی ناڵەکانی خۆرهەشێکەشمێرمی کەرماوگەلە گی ەوەهاتووه بۆ ئ

ە سەبارەت بکە  ، ئەو زانکۆیەیاڵەامڕردانی زانکۆی ەندکارانی زانکۆ بۆ سێک لە خوێبە هاوکاری گرووپ

هاتنم بۆ  . کاتیەمانەستە خوشکی زانکۆکەدگەاڵڵەیەک لە مەڕ گرنگایەتی خۆراک لە ئێتنۆگڕافی نەتەوەکان 

ت بە ەبارەسکۆمەڵێ بەسەرهاتم چوونکە   هەستم بە بێتاقەتی کردک ێمە، کڤیڤالەی شاری تەخانەۆکڕف

کرد، ەو گرفتی د ەشێک ێندەی هڕێەک لە من چاوێشەبیستبوو و ب ە ژوورەوەوتی پشکنین لە کاتی هاتنەڕ

وه. وکرد مرەفەس رانم و زۆرێکی بریتانیایی، لە دایکبووی کوردستانی ئهاوواڵتییەی کە من ەوەت ئەتایبەب

کی ەیو زانیاریپڕ بکەمەوە ژ ێکی دوور و درێمڕفۆکرام ناچار بۆ وەرگرتنی کارتی چوونە ژوورەوه کاتێک 

 موو خوشک وەوتی لە دایکبوونی هەکڕێلە باوک و باپیر و ناویان و ک، ێموو شتەت بە هەبارەس ڕو پ ڕچ

ک کە من و ێکات ندم.شۆکاەپکە زۆری ، بخەمە ڕوو ۆنیڕلیکتەسی ئەدرەگاتە ئەبگره تا د ەوەبراکانم

کانی ەینڕفی ڵکی هۆێو سووچەرەموومان بەت، هڕی پاسپۆڵۆڕی کۆنتیشی ئیدارەیشتینە بەکانم گەرەفەهاوس

م ەستن. ئەک بووێمەک ێبەی وتین دێسک قورس پێکی ئێرەرمانبەفنی کراین و ێنوڕێوه ەهاتنە ژوور

 شتین.ێهەی نێبە ج ڕڵری پشکنین و کۆنتەنێی ماندووهەپرۆسماوەی ی ەژێلە در ەرەرمانبەف

                                                           
 توێژەرو   خەڵکناس -1 

kameel14@hotmail.com 

http://kameelahmady.com 
2  -identification 

mailto:kameel14@hotmail.com
http://kameelahmady.com/


 

 ڤیڤالەکان لە تەییێخۆج ەبەرەو ع ەکەجوول

ی ەشتنامێی بانگهڵۆڕپشکنین و کۆنت ێندەنجامدانی هەژه ئێوانییە دوور و درڕەم چاوەیان وتین هۆکاری ئێپ

بکات. کاتی  ڵەگەژمان لێبوو وتوووایار ڕک بوون کە بێسەی کڕێەها چاوەروەمە بووه و هێئزانکۆیی 

وان ەکرا. ئ ێییم لە کوردستان پرسیارم لەڵماەی بنەشینێتی، بریتانیا و پەت بە ژیانی تایبەبارە، سوتوووێژ

ی ەتاناڵو وەموو ئەندۆنسیا و هەراکیش، ئەکانم بۆ میسر، سووریا، مەرەفەت بە هۆکاری سەبارەها سەروەه

ییم خۆمم ەوەژینێری توەفەترین سایەتیهێنەردا سووکەتاڵوەم کردم. من للێ ردانم کردبوون پرسیاریان ەکە س

 ەقی ناکۆکییەک بووم کە لە چەیەت و ناوچاڵی من لە دایکبووی وەوەای ئڕەرەسون کرد. وزمەبە ئ

اری تی و هۆکەی بۆچییەکانمان لە بارەموو پرسیارەها هەروەستە زۆر ناخۆش بوو. هەم هەکاندا بوو ئەجیهانیی

 ،مەاڵی پرسیار و وەڕم پرۆسە چەدراوه. لە کۆتاییدا، ئەم داڵی ئاسایش وەنیا بە وشەت رهاتەەسەم بەموو ئەه

موومان لە ەر هەلە کۆتاییدا هم. ەبک ێی بە دواداچوونی یاساییان لەشەڕەکە حبووم  و ناچاری کردم زەڕەو

ن ەک و لە الیێبووردنێهیچ داوای ل ێائیلی بە بڕکی ئیسێتاڵکانی هاتنمان بۆ ناو وەمین قۆناغەکەی

ر ەس شتا لەێه کانمانەکدا بوو کە جانتا و ساکێوه لە کاتەکرا ئ ێشوازیمان لێوه پەڵکی چۆەیەخانەۆکڕف

رگای دائیل" کە لە ژووری ڕن بۆ ئیسێر بێخەی "بەورەببوو. تابلۆی گ ەکەڵەکپ و دوورخراوه کڕاگوێزەری 

وه بوو کە ەستی من ئەمین هەکەوساوی بوو. یەک تەیەادڕتا کە بە المانەوه واسرا بوو ڵەوه هەورهاتنە ژو

کان ەکەپشووی شووباتی جوول ڵەگەمە هاوکات بوو لێم هاتنی ئاڵەوه بەبینمەدن ێپاک و خاوکی ێخۆم لە شار

م ەل یئاین یەکوه پشوویەبە الی من. ەیین ڤیڤالێکانی تەستەدەدوور ەقانەشچوونە بۆ پاس کە پیشانی دەدا کە 



رد ناچار کیر بوو و منی ەزۆر سبێ  ەغەدەریش قێت شۆفەنانەک تێموو کارەنجامدانی هەیدا ئێشنە کە تەچ

ینی ڕی دوای فەوەسانەپشوو و ح پاش. قووڵ ببمەوەدا ەیێنو ەتاڵم وەوادارییە لڕم بەیی ئاڵت بە قووەبارەسکە 

ک بوو ێر چۆنەاین. لە کۆتاییدا هڕەگەک دێانتڕیستوڕبۆ  ۆڕەخواردنی نانی نیوە مەبەستی ۆ بڕەپاشنیو

 کانەکدارەچ ەرەفسەئبە هۆی ت ەبڵەو ه ێب ەدا کراوەممەۆژی شڕوه کە لە ەک بدۆزینێانتڕستۆڕێتوانیمان 

دا ێوە. لمشۆکاەپ ،پشکنیەجار جانتاکانیان د ێندەهبوون و انت ڕیستۆڕی ەوەرور درگای هاتنە ژوەلە بکە 

ۆکۆست و ڵاکانی هەووداوڕوان ێلە ن ریبایەتیەوت. بینینی هاوتەرکەائیلم بۆ دڕلە ئیسربازیی ەس خەستییمن 

ی الیەنەکانی ەوەدا بووم بۆ ئەوڵەیر بوو و من هەمی کوردستان بۆ من زۆر سێرەهنفال لە ەراسیۆنی ئەئۆپ

 وه.  ەتە بدۆزماڵم وەئ یەدیک

 کانمان کرد.ەکەکان(ـی جوولەدوور لە نیشتمان ەای )کۆمەڵگڕی دیاسپۆەخانەردانی مۆزەۆژی دوایی سڕبۆ 

بە قوربانی کردنی بابەتی کە ک ێلەبوو لە دروشمگ ڕخانە پەری مۆزەنێهمۆکەی تاریک و خەرگانەردەب

ساتی ەی کارڵستی قووەبۆ هکەلێنێکیان  هیچوان ەنکاران. ئەشکی دیدێخستە مەکانی دەکەژوویی جوولێم

 وه. ەشتبووێهەکە نەستدانی ملیۆنان جوولەبووه هۆی گیان لە دک کە ەییەزەبێۆکۆست و بڵاه

 

 ڤیڤالەکان لە تەکەی دیاسپۆرای جوولەخانەت بە مۆزەبارەک سێقەد

کی ەییغ بۆ تاکسڵباەرەپاسی ق ەکییەزگێئاماده کرد و لە وخۆمم لیم ەکی بۆ ئوورشەخول 04کی ێرەفەئینجا بۆ س

وه زوو ەم شاره بە هۆی ئاینیی بوونییەوه بوو کە ئێم شەیشتنی من بەگێم تەکەاین. یڕەش یان شرۆت گەهاوب



 ێندەهکان بوون. ەستینییەڵەف ەبەرەی کۆنی شار عڕکان بازاەی فرۆشیارەوت کە زۆربەرکە. بۆم دێتنووەد

ریتیی ەی نجل داکانەکۆنبازاڕە  ەکانیقامە باریک و تاریکەکە لە شدەبینران  یئۆرتۆدۆکس ەیکەجوولجاریش 

وت ەسووکڵەهوێڕای کی پۆلیسیی بوو ێنوزموەلە شار ئمە ێتایی ئەرەزموونی سەئکرد. ەر دەشیان لە بەڕ

دواند ەد خۆیانت بە کاری ەبارەیان سەمێگرتین و ئەایاندڕکە زۆر جار ە چەکدارەکانی ئاسایش رپرسەب ڵەگەل

ربازه ەندنی سک بۆ دواێکردین. کاتەد ێائیل پرسیاریان لڕستین و ئیسەڵەوان فێشی نێکەشمێی کەباریان لە 

وت. هاوکات ەکەردەۆ دکانم بەستینییەڵەف یزاریێلە ب ڕه و پڕتوونیگای وه، ەبووینەیان نزیک دێکان لەائیلییڕئیس

س لە ەو کپرسی. دوەبۆچوونیانم د ا وڕستین ەڵەائیل و فڕسیت بە بارودۆخی گشتی ئەبارەگرت سەم دەنێکە و

 یاسردا هۆگری بەرامبەلە بو بوون کان ەبیانیی ڵەگەزرۆی گفتوگۆکردن لەنیا تامەکان تەنجەربازه گەس

 ەوەستانیی لە هیندوەمبەو دایک و باوکی لە شاری بەی ئە)کە بە وت فەرماندەرەکەیان رەەفسەبوون. ئەسیاسی ن

ەوە کرد کە بە هۆکاری ئەمنییەتی و ئاسایشیی میلیتاریزەیەکی ی بەئاماژائیل کۆچیان کردووه( ڕو ئیسەرەب

 ری پۆلیس لە کاتیەفسەکانی ئەستڕبیر پرسیار و وەمنی است ڕئەوە کە لە ناوچەکەدا بوونی هەیە  زۆر

 .خستەوه خانەەۆکڕدوان لە فێل

 

 وو لە دیواری پیرۆزڕکان ەپۆلیس ەکدارەچ ەرەفسەئ

 ێە سک لێکەک یەشی کۆنی شار بوو کە وەکان لە بەکەکی جوولەڕەۆژی دواییدا گڕلە  ەستانمانمین وەکەی

کی ێتاڵبوو و من لە وەسیحیان هەی مەشینێکانم پەرەفەی کە هاوسەوەووڕو ەژمار. لەهاتە هەکی دەرەشی سەب

 ێین و بە بەئیش بک دنورووژان ێبە بوتین کە ەک کڕێوه ەر ئەمووان لە سەوره ببووم، هەگ یئیسالم



میشە بە ەە هناوبانگی نودبەین. دیواری بەستنیشان بکەکان دەکەڕەکانمان گەتییەندییە تایبەیوەکردنی پچاوەڕ

ر بە ەبرامەب ی تەوڕاتستەدبە گرتنە کان ەکەجوول. ی بینینی بوومڕێەش بوو و زۆر چاوێاکڕرنجەوه سەالم

ی ڕم کەدا یاریامکەگڕێی لە ەوەپاش ئ. ننێقەلەریان دەوه سەانڕکاتی نزا و پاو لە بوون ستاەو دیواری نودبە

 یەژایانێوتی دۆستانە و هەسوکڵەهمن بە م، ێمی دابنەکەر قژه تازه کورتکراوەکە لە س مکۆشاەدێو ت

کی ەیەکەیان وا بوو من جوولێکرد و پەم ئاخافتنیان دڵەگەکان کە بە زمانی عیبری لەکەتکاره جولەزیار

ی ماوێج ەب ژەیپااکە ده تەندین سەووم کە پاش چێک دەچدیوارو ەرەک بێ. کاتبووم رسامەم سەقینەاستڕ

بە . من یکی بژاریەووڕشینبوونی نی ێدی کرد کە ببووه شوەووتم بڕکی ێکی بوو دیوارەرەی سەرستگەپ

 کرد.  ێست پەی خۆمم دەکەوەژینێنج و پیر توەتکارانی گەلە ناو زیارنە گرتن و هاتوچۆ کردن ێو

 

 ن.ەکەلیم دەردانی ئورشەوه سەانڕژ و پاێۆژانە بۆ نوڕکان کە ەئۆرتۆدۆکسیی ەکەجوول

و  گریانەرز دەنگی بەک بە دێتی خاخامەرایەبڕێکان بە ەکدارەە چییزه ئاسایشێوره لە هەکی گێگرووپ

 ەزیینم. بە ئینگلیێژ بدوێن درێدڕکی ئۆرتۆدۆکسی ەیەکەجوولم دا ڵوەک هێکرد. لە نزیک دیوارەدۆعایان د

ۆژانە ڕوتم  یێپازییە. ڕائیل ناڕلە ئیسدەرمان چووی ێخۆشە و لە تەی نەکەڕیاندم کە کوەی گێتتەق و لەقەکەی 

وه ەناڕدۆعا و پابە مەبەستی ی ەوەکا بۆ ئەلیم دەکردنی ئورشووچۆرخانی هاتەر تێکاتژم 1.1بۆ  1ی ەنزیک

رد کە ر کەسەب یامووکی ەکەنجی جوولەدوو گ ڵەگەوتنم لەکێوه چاوپە. پاش ئتێنێیەبگ ەکەخۆی بە دیوار

توانن ەوان وتیان پاش دۆعا و نزا دەئنووسی. ەک دێزەکاغ ەڕەر پەکانیان لە سەریک بوون ئاواتەخ

م خاخامی ی وتێیان پەکڕێ. هاووە بەدی بێتن خوداەهیوای لە الیەو ببخەنە پاڵ ئاواتەکانی دیکە کانیان ەزەکاغ



ت. ئینجا ێنێیانسووتەری دیواردا دەبێر سێو لە ژوه ەکاتەکان کۆ دەزەموو کاغەک هێوره مانگی جارەگ

ان وان زانیەک کە ئێن. کاتێدی دەکان بەموو ئاواتەو کاتە هەبۆ ئاسمان و بۆ الی خودا و ئ ێچەکە دەڵەدووک

ک ەشتا وێران هێیانویست بزانن کە ئایا ئەشان دا و دیپرانم زیاتر هۆگرییان ێکی لە دایکبووی ئێمن کورد

کانی ەپرسیارکانە لە ەوان زۆر زیرەوه ئەگڕێم ەکات. لەائیل دڕیری ئیسەستی نێوەراست اڵەتۆمۆری خۆره

خۆمیان ونی بیر و بۆچوردا ەرامبەالیان دا و لە ب بوو ستینەڵەئیل و فاڕوان ئیسێکانی نەگرژییی ەبارلە کە من 

 . دەویستوه ەم بارەل

ستم ەتورکی دزمانی ریکی نزا و دۆعا بوو و بە ەوه کە خەی تورک نزیک بوومەکەکی جوولێئینجا لە پیاو

کام. شۆەپزۆر یە ەکان زۆر زانیاری هەت بە پرسی کوردەبارەک زانیم کە ناوبراو سێکرد بە دواندنی. کات

 ەگڕێان و ی بە دانووستڕەو باوەکرد و ئ ێستین پرسیارم لەڵەائیل و فڕوان ئیسێشی نێکەشمێت بە کەبارەس

ەمان هکان لە تورکیاش ەی پرسی کورد و تورکەت بوو. لە باراڵدروستبوونی دوو ومای ەر بنەک لە سەیەچار

 کەژ و دۆعا وێتی و کاتی نوەی چۆنیەو لە بارکی زۆری دام ەتییەها یارمەروەهناوبراو بوو. ەبۆچوونی ه

لە  یانژێنو نیێشوبە پەرژینێکی ئاسنی دام. ێپ ویستیێپکەلوپەلی ها ەروەو هوردەکاری  ەکەجوولکەسێکی 

ترا بیسەی ژنان دەوەانڕنگی دۆعا و پاەدبەردەوام مە، ەای ئڕەرەوه. سەبووددیوار بۆ ژنان و پیاوان جیا کر ڵپا

ابپۆشن. دی گونجاو رگەوت کە چۆن خۆیان بە جلوبەانیان دئافرەتەکتکاره ەکان کاتی هاتن بە زیارەو نگابان

و  ەمووان کۆنترەلیمدا لە هەکرد کە لە ئۆرش مانەو ناوچەکانی ئەفاردییێی سەنیسەردانی چوار کەس انپاش

 م.ەی دووهەگەرستەمی پەردەوه بۆ سەتڕێەگەی دەکەژووێم

 

 ی پیرۆزڕسیح لە کلیسای گۆەی مڕر گۆەریکی دۆعاکردن لە سەسیحی خەکی مێنجەگ



ەرەو بسووق کانی ەباریک ەگڕەپێتی ەگڕێخۆر و لە تینی سووتێنەری ر ێۆژه لە ژڕو ەۆی ئڕەپاش نیو

ین ڵێتوانین بەوه دەتەسارەبە جمان دا. کەەگڕێمان بە ەژێدرگەڕەکی مەسیحییەکان و کلیسای گۆڕی پیرۆز 

کلیسای  کەس ێندەی هەکی شاری کۆن بوو. بە وتەڕەکترین گێکوپڕێها ەروەو هپڕگەشتیارترین گە ڕێم ەئ

 ازرێپارەب زمان دەرەکی عەیەشەن قەلە الی سیحەی مڕسیح بووه. گۆەنی پشوووی مێی کۆن دوایین شوڕگۆ

بکەن ژ ێنو خۆیاندیاریکراوی کی زیاتر لە کاتی ێکە کات داەدەنکاران نەبە دید یەگڕێبوو کە ەکی هێو نگابان

م ەئ .بکەن زیڕێێست و الق بەد ینپۆشیەشیاو و یان دانەنجلوبەرگی ها بە ەروەو هبگیرسێنن ڵەهمۆم یان 

. خۆشەعوود بۆنبە  ەکەنێی شوەوەو و ناوووون بڕووناکایی مۆم ڕو بە بوو تاریک  و ه بچووکڕگۆ

سای ردانی کلیەوه بە نیاز بووین سەیە. پاش ئەری زۆر سادەوروبەشی لە چاو دیزاینی کلیسای دەکەدیزاین

کان ەترسەی خاچپڕەشلیمە و لە کاتی ەرشون کۆنترین کلیسای ئوڵێەک دەین کە وەدان بکەعمەنای مەیووح

ی ەوەرەد شیەنیا بەچۆلکراو بوو و ت وه کلیسا داخراو وەم بە داخاڵەنرا. بێهەوه بە کار دەکانەشووالیین ەیلە ال

ا بینرا کە زۆر بچووک و تەسووق دلە ئاسانەوە کی ەیەگڕێچکاریکراوی لە ەزیی و گەگومبێکی چمێبکە 

 ون بوو. ک ەیەادڕ

 ۆژی جیهانڕی ڵواەلە هئاگاداربوون ها ەروەو ه ڕکی چەیەڕەکانم لە الپەنێوتکردنی وەکەپاشبە مەبەستی 

رم و ەر بە گزۆ داەو کاتەلو برا ەوه دڕێەوه بەستینییەڵەکی فێنجەن گەسووق کە لە الیک لە ێتێچوومە کافی ن

ریکی کۆپیکردنی ەکدا کە خێکرد. لە کاتەازیلی دڕکی بەیەکەکچە جوول ڵەگەی چاک و خۆشی لڕگو

وم ەا و بۆچوونی ئڕلیم ەرشت بە ئاسۆی ئاشتی لە ئووەبارەو من سمان کرد ەوه قسەکێکانم بوو پەڕەالپ

تی بچنە اڵەۆژهڕلیمی ەرشوکانیش لە ئوەائیلییڕباره و ئیسەی ژیان لەو کاتەتا ئەی وا بوو هێپرسی. ناوبراو پ

ناوبراو  .دڵنیا نەبوو وو بداڕودا ەلە کاتی ژیانی ئ ەتەم بابەی کە ئەوەم لاڵەیە. بەهدانوستان ری ەگەوه، ئەرەد

ی تن و هۆکارێدا شەم ناوچەل وهەکەر ئاین و ئاینزایەکان بە هەبییەزهەموو مەر لە من بپرسی، هەگەئ»وتی: 

بە  کێردێژن و م ڵەگەل ،ی خۆمەوەنی مانێوه بۆ شوەامڕەک کە گێکات «ن.ەشانێم کەموو ئەهدروستبوونی 

بۆ کردن رەفەریکی سەمە خێی ئەکەرەفەۆژی سڕلە ده کی زیاتر ەیەماو . ئەوانژمان کردێجیدی وتوو

م. ەناگێانە تم شتەم و لەنسەڕەکی فڵەیر کە، من خەس»کە وتی: ەنسییەڕەاییل بوون. پیاوه فڕستین و ئیسەڵەف

ر بم و ێنیا فەیارم دا کە تڕ. لە کۆتاییدا بوە دەبینرێتر دوو الەن هەلە الیەی کە ڵزارییە قووێشنە بەچ لەم

کانی ەونکچوێی لێمن بە پ «ت.ێقەتەشکت دێگینا مەی، ئەبک ەکەتەری بابەندەرەده سەم ڵوەهم. ەزموون بکەئ

ستی ەم هەتوانم لەوه دەخۆمپێش زەمینەی من بە هۆی »مم داوه: اڵکان وەم پرسە و گرژی کوردەوان ئێن



و ەاست ئڕزموون کردووه، ەی تۆم بە ئەرانێرکوێزارییە کوێشنە بەم چەم. چوونکە منیش ئەبگ ێزارییە تێب

             «دا لە دایک بووه.ێی تەزارییێم بەکە ئهەبوو  ەدنیایئەو  ڵەگەلپەیوەندییەکی نزیکم ی کە ەکات

کان. ەمان نشینڵکە موسەڕەکانی شار واتە گەشێاکڕرنجەنە سێۆژی دوایی چووینە دوایین شوڕ یانیەببۆ 

 . نکانەپیرۆزترین ناوچلە ئاینی ئیسالمدا خرا ەتولسەقسا و قوبەئەسجدلم

 

 ن.ەکەژ و دۆعا دێپیاوان نو ڵپا ەخرا کە ژنان لەتولسەقسا و قوبەسجدلئەۆ لە مڕەژی نیوێکاتی نو

 یەوەرەژ کە لە سێدوور و درڕێڕەوێکی ی ەگڕێاست لە ژوور دیواری باشووریدان و لە ڕ ەم دوو بینایەئ

کی ەیەوێش بە ەوەژوور ر لە هاتنەەبخەڵک یشتنە و ەاگێڕستپەشیاوی د ،ێبەد ڕەپێت کانەکەجوول نگەیژیێنو

کی، جوانی ەرەپانی سەڕن. پاش هاتنە ناو گۆێکرەیی دەستەدۆز پشکنینی جری ئاسنێختگیرانە بە ئامەزۆر س

یم ڵمندا کانیەرییەوەی بیرەوەرەنێبیرهەنە وێو شوەی ئەوەای ئڕەرەشە. سێاکڕرنجەسزۆر  ەکەینێڕز زەەگومب

کی ەجار بە فیش ێندەدا و هەوا دەردیان هەکاندا بەخۆپیشاندانستینی لە ەڵەنجانی فەکە گتەی کائەو بوو 

ناو  وونەچۆن بۆ ڕل شاەتیکردنی ئاریەک کە بە دژایێدراوه. خۆپیشاندانەمیان داڵکان وەائیلییڕربازه ئیسەس

م ەوو ئمەبوو. من ه ێی نوەکردنی ئینتفازێست پەشی دەکەکییەرەس ەو هۆکاروه ەقسا زیاتر بووەسجدلئەم

 ەکەم نگاباناڵەب ەکەوتەبچمە ناو مزگدا یارم ڕکاندا بینیبوو. بەڵواەیدا لە هڵرمنداێی و مڵلە تافی مندا مەنانەدیم

داوای  مانم.ڵکی موسێسەکرد کە من کەدەن ەوەوای بڕیە و بەران کراوەژکێنیا بۆ نوەوت تەی وتم کە مزگێپ



نیابوون لە ڵویش بۆ دەی کە ئەکەورەی گنارده ال یتر منەدێدنی زرک ێکرد و ئینجا بۆ تاوتونامەی کارتی ناس

 ەیێڕد ندەچئەو م دا ڵوەنگی هەدێک بێمەوه. پاش کەنمێئان بخوڕکانی قوەتەلە ئای ڵێەکردم کۆم ێمن داوای ل

 . خوێنمەوەیکە لە بیر مابوو ب

ندیدار ەیوەری پەفسەوتمە پتە پت کە لە ناکاو ئەک زمانم گیرا و کێمەک ەوەندنێکاتی خوئەنجامدا لە م اڵەب

ک ێرەزێپار ڵەگەبوو و منی لەازی نڕتی ەواوەمە بە تەای ئڕەرەوه. سەدام بچمە ژوورێی پەگڕێازی بوو و ڕ

ە تیان بوو دەکرد ەوایان بە من نڕوان بەئ نی کرد.ێنوڕێوه ەناو وەرەبکە لە درێژەی ئەو ماوەدا لەگەڵم بوو 

ی ەکەوتەلە مزگ کیێشەم باڵەیە. بەغەدەق سیحیەو م ەکەهاتن بۆ جوول ،رشێژی یان هڕێبۆمبهۆی ترس لە 

ران ەژکێوان نوەی ئەکی شکاو( و بە وتەیەرەنجەکوو پەکان )وەنییەمەقەئامانجی ت ەکرابووکە پێ نیشان دام 

 ەکەنێوکە کۆی شبەوە کرد ست ەک هێمەریان. کەس ەتەرش کراوێائیل هڕژی سوپای ئیسێڕسکێبە گازی فرم

 ڵەگەائیلی. لڕکداری ئیسەری چەفسەبوو لە ئ ڕوه پەهاتنە ژوورخاڵەکانی موو ەئابلۆقە دراوه چوونکە ه

وون بۆ نج بەکی گێردێژن و ممەی انی ناسەگڵەبپشکنینی ریکی ەرانە خەفسەم ئەوه، ئەرەهاتینە دەی دەوەئ

 وه. ەنیا ببنڵیان دەقینەاستڕمانبوونی ڵی لە موسەوەئ

 

 ت.ێکرەد ڵۆڕاییل کۆنتڕکانی پۆلیسی ئیسەزێن هەوت لە الیەی مزگەوەرەوه و چوونە دەهاتنە ژوور

ت ەبڵەە هلمان کرد کەبە ناوی گابرییاییلی ڕی ئیسێکووناکبیرڕشاعیر و  ردانی ەسۆژه ڕو ەۆی ئڕەپاش نیو

تی ەواوەبە ت وەی ئاشنا ببووم. ئڵەگەوه لەیلەی ئیمەگڕێن لە ەندەکانم لە لێک لە دراوسێکەشتر بە هۆی یێمن پ



کی ێی کە گروپەوەان. و ئڕی هاوڵەگەل یشسەی وا بوو زۆر کێو پگرت ەاییل دڕئیس تیەڵوەی لە دەخنەڕ

ان و ڕەوتی کۆی کێشمەکێشەکل شارۆن یەک ئاریەکانی وەڤەاتیڤرێتدار لە میلیشیا کۆنساڵەسەم داڵەبچووک ب

بە  ەزەغی ەم دواییەی ئەوەک جیابوونەولی ەووداوگڕوه کرد کە ەی بەئاماژئینجا ه. دووقۆرخ کر یان ئاشتی

باری ەران و نالەگێگای نڵە. چوونکە کۆممومکین نەدەبوورگیز ەدیکتاتۆرییانە ه ەتەشنە سیاسەم چەئ ێب

ها ەنی واندڕەاپڕی وایە کە ێها پەروەل هیەت. گابریڕێەگەی خۆیدا بۆ متمانە دڤاتیڤرێاییل لە کۆنسڕئیس

 کات. ەش دێلکەسارد پ نگیەو جەرەت باڵگومان وێکی لیبرالتر بێتەڵوەن دەک لە الیڕێەداپ

ی ەقینەاستڕزموونی ەم ئەکەی یەوەشت بۆ ئێهێ بە جاڵەامڕو ەرەبوونمان ب ێجەنی نیشتێۆژی دوایی شوڕبۆ 

 ال ر دووە، لە هدادا لە پاسەگڕێی ەژێنم. لە درێست بەدەۆژاوایی وڕواری ێللە ی ستینیەڵەخۆم لە ژیانی ف

بی، ەرەکانی عیبری، ئینگلیزی، عەگرافیت بە زمان ڵێەکرا کە بە کۆمەدی دەزن بەتی مێدیواری کۆنکر

ەهزەی نکیان بۆ پشتیوان لە حیماس و ێندەرا بوو کە هڵکۆڵەهبابەتی لە سەر کان ەی زمانەئیسپانیایی و دیک

بازگەی کان و ەوه نووسرا بوون. سنووری دیوارەکانەئاشتیخوازگەڕۆکە ییە ڵن جانتا کۆەستین بوو و لە الیەڵەف

نە ێوام لە شوەردەە بک کێلەلە تاکسی و پاسگ ڕو پ ڵغ، پیس و پۆخڵباەرەققینە بوو؛ ەاستڕکی ەوییێبشپشکنین 

 ک لەێکەوه. یەگواستەوانە دەچێائیل و بە پڕو ئیسەرەۆژاوایی مسافریان بڕواری ێکانی لەجۆراوجۆر

کان یان ەرێستەنگی ئەکانی جەک لە فیلمێکەیی ەو و شپرزێکی بشەیەسارەی بە هەنێم شوەکانم ئەرەفەهاوس

 م جیهانە شووبهاند. ەجیاواز لواو ەکی دیکە تەبە واتای

 

نیا بۆ ەایی و تۆژاوڕواری ێل دەچن بۆانەی کە سەکئەو ی ڵۆڕکانە بۆ کۆنتەپشکنین ەبازگترین ژێک لە دوور و درێکەندیا یێکال

 یە.ەریان هەفەتی سەڵیە کە مۆەائیلیانە کراوڕو ئیسەئ



ی ەۆژانڕی ڵۆڕکانی پشکنین بۆ کۆنتەژترین بازگێک لە دوور و درێکەی یەندیاێبە کال بازگە کە ناسراوم ەئ

و ەرەبکە ی ەمسافرانئەو ی ەرا لە وشێش، خەوەر ئەبەر لەچن. هەۆژاوایی دڕواری ێو لەرەیە وا بەسانەو کەئ

 ەڵەو کۆمەت. ئێبەدناو دەن( بەکەر دەفەن سەی کورت خایەوێی کە بە شەوانەت ئەنانە)تدەچن ستین ەڵەف

ر دوو ەە هببن کە ل ڕەپێژ تێکی دوور و درێلێلە توون ێبەیە دەنە هێم شوەینیان لڕەپێکە نیازی تی ەسانەک

وانە ەچێی پەین لە ئاراستڕەپێت هەلومەرجیوره دراوه. ەندیخانە دەی شیشی بەوێرژینی ئاسنی هاوشەالوه بە پ

ینیان ڕەپێتی تەڵسانی شانسدار کە مۆەیدا کێکە ت ەڵەی ئاژڕوەگبارودۆخی ی ەوێائیل زیاتر هاوشڕو ئیسەرەب

کی ەی. لە الڕژ و چێمنی دوور و درەر پشکنینی ئەونە بەکەدکانی ەروازه ئاسنییەین لە دڕەپێیە پاش تەه

ریدا ەی باهوو بە دوای مشتەوێلە تاکسی کە هاوش ڕکی پێنێوه؛ شوەتێبەە دووپات دسۆم پرەوه کۆی ئەتریش

سەرنجڕاکێشی بوونی ەۆژاوایی نڕواری ێدایە کە لە لەرێل الدوو هەر شی ێاکڕرنجەان. جیاوازی سڕەگەد

م الوه دیواری ەل کرا.ەد ێستی پەتی هەواوەوه بە تەستینییەڵەرپرسانی فەن بەت لە الیەنانەکان تەئاسایشیی ەزێه

ک ێتەشیمەحتی ەزایەڕلە نا نگەڕهەمەکی ەنگ؛ شانۆیەڕنی اڵەبوو لە د ڕبینرا کە پەی دیرێکی چاودێرەتاو

 ست بوو. ەر دەمیان لە بەکی کێینی خۆیان ئامرازڕربەکە بۆ د

 

 کان نایاساییە.ەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەحوتەی ۆژاوایی کە بە ڕواری ێدیواری ل

تی ەستینە. بوونی حکوومەڵەشاری فتترین ەشیمەحڕرا و هۆریا و پەهڕغ و پڵباەرەی قێک شاراڵەامڕ

ت الی ەیبتاەدا بەم شارەکانی ئەقامەکراون لە ش کدارەشینکۆفی کۆن چاڵکستین کە بە ەڵەری فەبەوڕێەخۆب

نیا ەرچی تەگەدا، ئەستاوین کە هۆگرییان پیشان دەو پۆلیسانە وەل ێندەت. بۆ دواندنی هێبینرەواران زۆر دێئ



واری ێلکان لە ەیائیلیڕزه ئیسێبوونی ه ڕەک لە مێکاتقسە بکات. ق ەق و تەل یتوانی بە ئینگلیزیەکیان دێکەی

زه ێن هە لە الیاڵەامڕئاسایشی بەشی هەرە زۆری ستادا ێوه کە لە ئەوونی کردڕکرد،  ێۆژاوایی پرسیارم لڕ

ن ێانە دوەجار ش ێندەه»رجدار کرد و وتی: ەی خۆی مەکەم وتاڵەت. بێکرەستین دابین دەڵەکانی فەئاسایشیی

ی ەکەە قسکاند و کۆتایی بەتڵەئینجا شانی ه« ئاشتییە.مە ەین. ئەنگ ناکەمە دێن و ئەکەست دەبڵس قۆەند کەو چ

 نا. ێه

ەر کە بەس گالەعبی و ەرەریتیی عەی نێککمان بینی کە جلێۆشتین پیاوڕەکاندا دەقامەی لە شەوەئ ڵەگەل

د بە کرەئیدعای د و نیشان بدا ێی خۆیمان پڵیویست ماەداگرانە دێزۆر پناوبراو بوو.  فاتەرەی عەوێهاوش

ناوبراو  ران و داگیر کراوه.ێوماڵكەکەیان وه ەکانەائیلییڕزه ئیسێن هەسیاسی خۆی و باوکی لە الیهۆی چاالکی 

ویست خۆی بۆ ەوه زیاتر بوو. دەت لەبڵەکە ه ەدوور بوو ەوەمێنی ئێتر لە شوەم 044ی ەکەڵی وتین ماێپ

و موەه کراوشینەنەخان ک مامۆستایەکرد کە وەی دەوەو ئیدعای ئەربژێر بکا ب ەکانییێخۆج ەبژاردنڵەه

وتی  کرد،ەقام دەر شەژاوی سڕی ڵزب ەی بەی ئاماژەوەئ ڵەگەن. لەکەد ێکانی پشتیوانی لەقوتابی و هاوکار

ی ەبا چیتر گرنگی بە ژینگەر دەژیان بە ستی اڵەسەدبێهیوایی و ێک لە بارودۆخی بەیەوەتەک نێکات

   یی خۆی نادات. ەستەجار بارودۆخی ج ێندەت هەنانەی و یان تری، ژیانی خۆەوروبەد

 

 ری بوون.ەی مشتڕێە کە چاواڵەامڕکانی ەقامەک لە شێکەن لە یەن و ئوسامە بن الدێدام حسەی سکانەنێو



کی ێرانەوەوان بوونەی وا بوو کە ئێپو بوو ەتان هەر بە ئافرەرامبەی بەمارگرژانەکی دڕێەناوبراو بیر و باو

ان وێی ئاشتی نرەگەئی بە ڕەک باوێشنەها بە هیچ چەروەوه. هەنەکەنیا بیر لە ئارایشت دەن کە تەمژەگ

ی ەژێوو. ئینجا دربەکان نەائیلییڕسیکی بە ئەیەبوو و بە گشتی هیچ هۆگریی و متمانەائیل نڕستین و ئیسەڵەف

اڵتی وکوو ەی وەکییانەرەکی دووبەیەک باش بوو و لە کۆمەڵگێسەن کێدام حسەو سەای ئڕدا و وتی بە ێپ

 ەژییانو توند و تیەی ئەم و لە بارێستم بە چالنجی بکشیک وێ. کاتەوه بووەت ئەحکوومی ەگڕێراق تاکە ێع

زۆر  ،ئەنجامی دانفال ەبجە یان ئەڵەراقی لە هێانی عهاوواڵتیراق و ێکانی عەدام دژ بە کوردەکە سقسە بکەم 

ی کە ەوەئ هەروەها سی کوشت وەراق زۆر کێش لە عەمژەو بووشە گەئ»وه و وتی: ەت کردەڕساده منی 

مە پاش ێبوو و ئەی زۆر هۆگری دیدار و دواندنمان نەکەرەهاوس «نگوین ناچن.ەس لە هەموو کەه

کانی داهاتوو ئاواتی ەبژاردنڵەوییمان کرد و بۆ هاڵبی ماەرەشی عەڕی ەک قاوێی کووپەوەخواردن

ۆ، خۆم لە زانکردانی ەم سەکەل بۆ یێشتنی هۆتێهێر لە بە جەزوو ب ییانەوتنمان بۆ خواست. بۆ بەرکەس

م من اڵەی بین. بڵەگەر بۆ نابلۆس لەفەی لە سەوەبۆ ئکردین شتی ێفۆن بانگهەلەمان بە تێکی نوەیڕێهاو

 وه. ائاماده کربۆ ان مەی دیکەرنامەن زانکۆوه بەوه و وتم لە الیەت کردەڕوم ەشتی ئێبانگه

 

 ێوەکدا کە لە کاتی ژیانیدا لەیەئاشتی بوو لە ناوچم ەردەکی بەرەس کۆسپیس ەی زۆر کڕەفات کە بە باوەرەزاری یاسر عەم

 مارۆ درا بوو.ەگ

 ێی نوڕەمڕەردی مەکراو لە بێن و چێکی خاوێزارەوتین؛ مەک ڕێەفات وەرەزاری یاسر عەو مەرەئینجا ب

زار ەبوو. م داادۆکسڕری لە پاەوروبەی دەزیوڕکۆنە و  ەنێشوئەو  ڵەگەواو لەیی کە تەدار و شووشەو بریق



ک ەیەادڕکی تا ێدڕگاهاتنمان  ڵەگەزرا کە لێرپاەستین دەڵەری فەبەوڕێەکانی خۆبەزێس لە هەدوو کن ەلە الی

کی ێ)گرووپ بیانیگەشتیاری  یکێگرووپ نیاەزار چاومان بە تەی بینینی مەژێلە دررمیتریان گرتە خۆیان. ەف

فات ەرەکرا بوو کە یاسر ع ێکدا چێنێخۆی لە شو ەکەزارەمۆژاواییدا بوون. ڕواری ێوت کە لە لەژاپۆنی( ک

مارۆ ەگ ێوەک لڵێلە کاتی ژیانیدا پتر لە سا (م ئاشتی بووەردەکی بەرەگری سڕێس ەی زۆر کڕەبە باو)کە 

اگری ڕخۆ ،ووبیەستین هەڵەی فەوەرەفات لە دەرەک کە یاسر عەیەنێر وەهسەرەرای درا بوو. 

کی ێژێه وتوووەم بارەکرد. لدەیار ەره تەلە س ستینیەڵەف مێزەریی کە ەناوبانگەنە بێو وەکانی بەستینییەڵەف

زی ێە هکان کرد کە لەستینییەڵەف ەرییەبەوڕێەزه خۆبێی هاڵبا ەندامانی پلەئک لە ێکەی ڵەگەژم لێدوور و در

ین ستەڵەری فەبەوڕێەتی خۆبەحکوم ئەگەرچیی وا بوو ێو پەرییاش کاری کرد بوو. ئەیجەریاوانی نەد

واوی ەی تێکشەم پاشاڵەر، بەژی گرتۆتە بێکی دور و درەیەگڕێسنووردار  ەکییەرچاوەبوونی سای ڕەرەس

 بۆ میلیشیاکانی حیزبواڵ و حیماس و هێزه خۆبەڕێوەبەرەکان ێتوانەکان دەۆژاواییڕواره ێکان لە لەائیلییڕئیس

 ت. ێنێبە دیاری ب نەویست و کورتخایێی پیرەبەوڕێەب یشمەم ئاشتی و هەه

 

 ەزەی ئازادی غڵاڤستیێبوو مازان لە فەستین ئەڵەف رۆک کۆماریەپشتیوانانی س

ی وان دانیشتووانێکانی نەناوییێنگە خوەنی جێشو بەرمان کرد کە ەفەبروون سێو شاری هەرەبوه ەپاش ئ

دی ێک زەکە وکرد  مانبروونێهشاری کۆنی ردانی ەسمە ێناوبانگ بوو. ئەب ێوەائیلی ئڕسیستینی و ئەڵەف



 044 گیراویڕێزلێت و ئیسالم و ەسیحییەم، وولەکەکانی ئاینی جەتییە گرنگەسایەک لە کێکەیکە ئیبراهیم 

وه ەور. کاتی چوونە ژوێتکرەد ڵۆڕوه کۆنتەکانەائیلییڕن ئیسەلە الی و یەەو ناوچەی دانیشتووی ئەکەجوول

 بینی.ەاندمەک کە نێرەفسەدا بە ئکارتی ناسنامەمان  ەوەکەوییەشەی کەگڕێستی پشکنین کراین و لە ەبە خ

موو ەکدار لە هەرانی چەفسەئبینی کە نگ ەدێو ب ڵقامی چۆەش ڵێەپاش چوونە ناو شار خۆمان لە ناو کۆم

 لەوه؛ ەائیل بووینڕژیمی ئیسڕی پووچی ڕەو پەووی ئڕەووبڕدا ەرێل. دەکراندی ەک بێنارەگۆشە و ک

وه ەتەاونڕەگڵەستاش هێاندبوو و ئڕەپێۆکۆستیان تڵکوو هۆەی وڵکی تاێزموونەرسام بووین کە ئەک سێکانڵەخ

نە چوو ڵەگەوو. لبمی کردەنگی جیهانی دووهەتۆی جێی بارودۆخی گەوێهاوشبۆ دیتران  انیەکەو بارودۆخ

تر ەند مەک چڕێو  چۆدا بوونوقامدا لە هاتوەژایی شێلە در ەکدار و ئامادەچربازی ەسک ێزیڕوه ەژور

اریکردن ی ریکیەدا خەرانەوروبەو دەم دواییە لەئکانی ەدانە توند و تیژییێگو ێبە ب ڵی منداڕوالتر دوو کوەئ

ەو شوێنەی ئوتین ەک ڕێەزاری ئیبراهیم و سارا وەبروون واتە مێه گەشتیارینی ێو تاکە شوەرەبوون. ئینجا ب

ک ێوتەر مزگەبۆ س 1221ی ڵلە سا سەربازێکن ەر لە الیەژکێمانی نوڵموس 92کوژ کردنی ڵەکە پاش کۆم

راباین یی کەستەک پشکنینی جێدۆزبا بە ئاسنەد ەوەچوونە ژووردووباره ش کرا بوو. بۆ ەک دابەیەنیسەو ک

ان نە خۆماڵموومان نابە دەبوو کە هوه زیاد کراێت بە ئاینیشی پەبارەیان پرسیاری سەم جارەت ئەبڵەکە ه

ه ڕب رەرامبەلە ب ەکەوتەشتی ناو مزگەدا. گەم دەڵەسیحی لە قەنی مەالیێک بەیەادڕوتووی تا ەنکێک شوەو

خستە ەد یجرنەزیاتر س بوو. نجام درا زۆر سیاسیەستینی ئەڵەفساڵی ەگەورکی ێسەن کەلە الیم ەکی کەیەپار

کم ەیەاووه من مەژوویی بە دوور بوو. پاش ئێی مەتی لە سۆنگەواوەکان و بە تەکی ناو دیوارەنی فیشێر شوەس

 ی. ڕبەردەیی دەخۆی زۆر بە ئاسوود ستیەائیلی کرد کە هڕکی ئیسێربازەرخان دواندنی سەت

 

 وه.ەتەرون جیا کراوێکانی هەی ناوچەلە دیکائیل ڕن سوپای ئیسەبروون کە لە الیێشاری ه



ین نامومکینە و ستەڵەائیل و فڕوان ئیسێتی و ئاشتی نەر شانیەرکی سەت ئاڵی وتم پاراستنی وێربازه پەو سەئ

اره و زێکان بەستینییەڵەموو فەی خۆی لە هڵش بە حاەو وتی بەک ناکات. ئێها شتەشوازی لە وێویش پەئ

ووی داوه. ڕمووان ەمە بۆ هەئ»کانی کوژرا بوون. ەنزیک ڕێس لە هاوەش کەی بە هیچیان نییە. شەمتمان

س ەک شەویش شەنگە ئەڕ. ڵێەوه دەر ئەش هیوەن ئەکوو من بکەستینی وەڵەکی فەیەڵۆڕر پرسیار لە ەگەئ

ر ەگەداین کە ئێشنیاری پێها پەروەو هەئ« ین.ەڵموومان خوازیاری تۆەهر ە. هتێکانی کوژرابڕێلە هاو

بی ەرەع کیێلێو لە هیچ هۆتەتی شەتایبەبلە هێبروون ستین ەو هەتی لە خەیانی بە زیندوویەبۆ ب ێوەبمانه

نجمان ەو گوت دوەقورسی دیکە نزیک لە درگای مزگپشکنینی  ەکییەین لە بازگڕەپێوه. لە کاتی تەنینێمەن

لە  ووڕواندبوو و ەریان دانەرم سەمای شێک هەکا بوو و وێپڵەی خۆیان هەوەشێکانیان لە پەستەکە د بینی

ی ئاسایی ەوێکانیش بە شەربازە. سبوو ابردووداڕن لە اڵکردنی منداێمبەی تەوێک هاوشڕێستا بوون؛ ەدیوار و

غ و ڵباەرەتر قشێی کە پەناڵقامە چۆەو شەین لڕەپێدانا بوو. کاتی ت ەسەم دوو کەر پشتی ئەکانیان لە سەنگەتف

ووپایی رتی ئوەڵوەش دەکهاتوو لە شێکی گرووپی پێندامەئ ڵەگەوتنمان لەکێهاتووچۆ بوو دیدار و چاوپڕپ

کە بۆ ەیەگڕێلەم ناوچە داگیرکراوەدا مە ەن کە ئەکەک باوه و ئیدعا دێلەنگەها دیمەوان وتیان وەکرد. ئ

 . ستینیەڵەانی فهاوواڵتیر بە ەرامبەائیلی بڕسیربازانی ئەختگیری لە سەسستی ەکردنی هدروست

ی خۆی ەکەڵشتی ماێی قاوه بانگهەوەی بۆ خواردنەمێستینی ئاشنا بووم کە ئەڵەکی فێپیاو ڵەگەدا لەوەانڕەلە گ

و لە ەک باش بوو. ئەیەادڕدیمان کرد تا ەبروون بێلە شاری ه مەێی کە ئەو بارودۆخەئ ،وەی ئڕەکرد. بە باو

کانی ەرشێها هەروەی ئینتفازه و هەژێابردوودا لە درڕی ڵی دوو ساەە لە ماوەکر بارودۆخەدا وتی هەژێدر

 ڵوه لە ماەبە هۆی ترسبەردەوام ژی ۆڕ 1ی ەی بۆ ماوەکەڵماەو و بنەوو کە ئبها خراپ بەر دوو ال وەه

شاری  یائیلیڕشی ئیسەب داوەکانی شەکۆتایی ، لەکانەروازەی پشکنین و دەین لە بازگڕەپێر. پاش تەهاتنە دەن

 بروونێین و هڕەاپڕو ەتی لە خەۆژه بە زیندوویڕو ەیانی ئەی بۆ بەوەر لەشت و بێه ێبروونمان بە جێه

 ر برد. ەومان بە سەکان شەلێک لە هۆتێکەین لە یێڵب ێو ئاریحا بە جەرەب



 

کوژرا  کانمەنزیک ڕێس لە هاوەش کەنییە. شی بە هیچیان ەزاره و متمانێکان بەستینییەڵەموو فەی خۆی لە هڵش بە حاەوتی ب

 .تڵێەوه دەر ئەویش هەن ئەکوو من بکەستینی وەڵەکی فەیەڵۆڕ هەر ر پرسیار لەەگەووی داوه. ئڕمووان ەمە بۆ هەبوون. ئ

ە ی خۆی بەکە ئاشنا بووم کە بە وتەکی کوردی جوولێدووکاندار ڵەگەلیم من لەوه بۆ ئوورشەانڕەپاش گ

م بە زمانی اڵەزانی بەدەزمانی کوردی ن لیلەراق بوو. جێمی کوردستانی عێرەکی هڵەخ کەڵەچەڕ

ان موویەژین و هەد ەکەائیل زۆر کوردی جوولڕیوت لە ئیسەو دەکترمان دواند. ئەق یەق و تەکی لەبییەرەع

ری و زۆر هۆگ ێبەبە باسی سیاسی ن ڵەکێوه هاتوون. زۆر وریا بوو کە تەمی کوردستانێرەران یان هێلە ئ

 بوو. ەت بە کورد نەبارەیار سپرس

و  یرەکی سێلێلە هۆتنە ێک بیست؛ بۆ وڵەی زۆرمان لە خەوێرهاتی هاوشەسەمان بەوەی مانەی ماوەژێلە در

. ئاشنا بووین و گفتوگۆمان کرد ەکەلێن هۆتەخاو ڵەگەر برد لەسەب ێوەکمان لێوەک ئاریحا کە شەری وەمەس

مارۆدانی ەاگری و گڕر خۆێش کاتژمەدا پاش شەو باغەائیلی لڕربازی ئیسەس 044اوه کە ێڕیگەناوبراو د

ر ەی کە هەکەکدارەچ ڕێهاو و وەت ئڕاپۆڕ ڵێەی کۆمەرێکوشت. چوونکە بە گوهاوڕێکەی ئەویان  ،لێهۆت

کی لە ەفیش 0ی نی برینێبوون. ئینجا شو ەکەلێی ناو هۆتێڕریکی پیالنگەقسا بوون خەلئەنگری ئەدووکیان الی

ن ەلە الیکە  ێکشداریکردن لە خۆپیشاندانەۆژی دوایی بۆ بڕمە پیشان دا. بۆ ێبە ئخۆی ی ەستەر جەس

ت( لە ێناسرەباس دەحموود عەبە م ەزەی غەوەن )کە پاش جیابوونەبوو مازەستین ئەڵەرۆک کۆماری فەس

ین. ڕەپێتکانی ناسراو بە کالیدایا ەروازەچوو دیسان لە دەوه دڕێەفات بەرەزاری یاسر عەم ڵ لە پااڵەامڕشاری 



ت ەبڵەو و هچوەنگ دەدا کە زیاتر لە ئاهەوەم کۆبوونەرانی ئاینیش لەبڕێکان و ەلە دیپلۆماتکاره بیانیی ێندەه

 بوو ئاماده بوون. ووچەوه نڕێەبە باشیش ب

 

 لیم ئازاد ببن.ەۆژاوایی و ئورشڕواری ێیاره لڕیە؛ باڵەامڕسمی ەڕوڕێریکی وتاردان لە ەباس خەرۆک کۆمار عەس

ستین ەڵەائیل و فڕوان ئیسێشی نێکەشمێکانی کەکارییەبارودۆخ و ورد سەبارەت بەوتنم چیتر ەکڕێەکاتی وتا ەه

بە مە ەای ئڕەرەبوو. س ەرەفەم سەکانی من لەک لە ئامانجێکەنگە یەڕک کە ێتەبووم، بابەنیا نڵد

ت اڵبۆ و کاتی هاتنالیەن هێزەکانی ئاسایشەوه بەرامبەر بە ئێمە لە  کە یەتییانەو سووکایەی ئەوەنانێبیرهەو

ووی ڕوه( ەۆژ بۆیان ناردینڕ ێاگرت و دوای سڕین ڕیان پاش فەمێوه )جانتاکانی ئەرەها چوونە دەروەو ه

ن ەکەنی دزمووەکان بە ئەستنییەڵەف ێۆژڕموو ەی کە هەتییەیی و سووکایەڕو تووەک لێشەنگە بتوانم بەڕدا، 

نیا ەۆی تت ترس لە کوژرانیان بە هەتایبەبسڤیلەکان  ەکەستی جوولەهلە ی ەوەکۆشام بۆ ئەدێم. هاوکات تەبگێت

( لە ەکەل )شاعیری جوولەی گابرییەیان کە بە وتەکەتەڵوەستی دەها هەروەم؛ هەبگێوه تەبوونیانائیلیڕئیس

بوون. راپشتیوانکراوی سوپا داگیر کو  ڤاتیڤرێکۆنس یکی بچووک لە میلیشیاێرجداری تاقمەنگی مەن دەالی

نی ە بۆ الیاڵت بە  حیماس و حیزبوەبارەکان سەک لە جۆرێبە جۆرتە ەم بابەر ئەتوانین هەگومان دێب

م ەکە(ـکەک لە ئاشنا ئینگلیزی )جوولێکەی ڵەگەم لەتەم بابەوه ئەانڕەوه. پاش گەینەدووپات بک یستینیەڵەف

و ەتا لشێکردووه و ناکات. من هەیی نەستی بە ئاسوودەائیل هڕئیسردانی ەرگیز بۆ سەیوت هەباس کرد کە د

وی ابردوڕکانی ەزموونەئ ڵەگەم لەوانەشۆکا بووم و ئەپگێڕانەوەیان مبوو و ەه ەرەفەم سەی کە لەزموونانەئ



و ەم دا ئڵوەو هەشنیاری ئێر پەنگاند. لە سەسەدڵەه ێوەراستتی ناڵەکانی خۆرهەی ناوچەبۆ دیک مرەفەکاتی س

ی دانیشتووی سانەستی پیشاندانی ژیانی کەبەکردبوو بە مپێستم ەو هکردبوو زموون ەی کە تازه بە ئەییەڕتوو

ی هیچ ەوەای ئڕەرەر بینووسم. سەفەک وتار و یادداشتی سەو ێوەی ئەقینەاستڕرجی ەلومەو ناوچە و هەئ

 یستەها هەروەو ه ڕەچاو بکانم کردووه وزموەبینیومە و ئ ێوەی کە من لەرییەروەو دادپەئ ێک ناتوانێقەد

ر وا بە ەوه هەن جیهانیانەرتر لە الیەنێیەکی گێهاوارهیچ  ێووداوانە بە بڕم ەی کە ئەوەمانم لڕرسووەس
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 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
بارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەجۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی 
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت  -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

تی له ئێران( که دەقە سیغە / هاوسەرگیری کا ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -
 لە لەندەن چاپ کراوە؛فارسی کە وەشانخانەی مێهری 

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

 ەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس)توێژینەو سنوورەوه هەتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 له لەندەن چاپ کرا؛ 

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاوانوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە د-
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/

