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 ڕۆژنامەی كەیهانی لەندەنی

 وسرەوجافخ

ەی لەناوڕۆیشتبوو، جمهووریەتی ئیسالمی جێگەی گرتبووەوە، زۆر لە دەوڵەتی شا و دەستەاڵتەك 
الیەنگرانی شا ئاوارەی واڵتان بووبوون، بڕێك لەو كەسانەم دەناسی، ئەگەرچی من ئەو كاتەی لە 
ئێرانا بووم، هیچ پایە و پۆستێكی دەوڵەتیم نەبووە و بۆ خۆم وەك تەالرسازێك بە كاری ئازادەوە 

بەو ئاگرە سووتام و هەرچی دار و نەدارم بوو لەناوچوو، سەڵت و قوڵت  خەریك بووبووم. منیش
بە جلەكانی بەرمەوە دەرچووم. لەو ڕۆژانەیدا زۆر بێتاوان بە گڕی شۆڕش سەر و ماڵیان تیاچوو 

 كوێ كرابێت.هەر و و سووتان، ئەوەیش یەكێكە لە پێناسی ئاوا شۆڕش و كودەتایەك لە 

ژێك ۆەوێڕا بڕێك لە ناسراوانی ئێرانی خۆمم دیەوە و دەیانم بینی ڕلبۆ نەخۆشی ڕۆیشتم بۆ لەندەن 
یەكێك لەو برادەرانە ڕۆژنامەی كەیهانی بۆ هێنام، كە لە لەندەندا دەردەچوو، زۆرتر سڕنا و بلوێری 
شاهنشاهی لێ دەدا، ئەو برادەرەم وتی: ئەم ژمارەیە مەقالەیەكی دوورودرێژی لەسەر كورد 

ۆژنامەكەم وێنیتەوە. ئەو برادەرەیشم سەر بە ڕژێمی ڕابردوو بوو. كاتێك ڕنووسیوە، الم خۆشە بیخ
 ە الیانەوە ئاش هەمان ئاشە!خوێندەوە بۆم دەركەوت ب

 و ئاریا میهریدا وەك سووتەمەنی ئاریایی بین و لەپێناو ئاریا ئارییائێمە بەر لەوەی كورد بین، دەبێ 
ایەتیمان پێ نەدرێـت، نە بەقەڵەم نە بەخەیاڵ ای نەتەوبەكار بهێنرێن، وەك میللەتێك مافی ڕەو

، كە بەو هەموو بێ هیچییەوە ەپەرستان اهگڕم تێبەربوو لە عەقڵیەت و بۆچوونی ش .لێی نەدوێین
یەشتا ددان بە مافی ئێمەی كورددا نانەن... بڕیارم دا بێدەنگ نەم و تیشك بخەمە سەر ئەو جۆرە 

ن، كەچی یەشتا  وا و ئاشووفتە بازاڕییەوە وا تیادای بیروبۆچوونە پڕوپووچانەی وا كە لەم بێهێز
 دەزانن سەردەم سەردەمی شای هەخامنشینە و كوردیش لە لەشكرەكەیاندا چەكداریانە.
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، هەر وام كرد و نووسیم و وەبڕیارمدا لە هەمان ڕۆژنامەی كەیهاندا وەاڵمێكی توندووتیژ بدەمە
 كرایەوە.وباڵ

ابێت بەنگیان كێشابێت، یان ئێمەی كورد بە گێل دەزانن، یا ئەم برادەرانەی ئێمە سەیرن وەك و
 وەك لە واقیعەتی خودی مێژوو بێ خەوەرن.

با بگەڕێینەوە بۆ سەردەمی كورشی هەخامنشی و هارپاكی ناپاكی میدیدا كە چۆن بە شێوەیەكی 

رەتاوە نا جوان مەردانە دەستەاڵتیان لە دەستی زنجیرە دەستەاڵتی مادەكانیان دەرهێنا و لە سە

دەستەاڵتی دوو الیەنەی نێوان مادد و فارسیان بە وجوود هێنا و دوای لەناوبردنی ناڕەزاكانی ماد 

پێكهێنا و بە شێوەیەكی گشتی ئەوی ماد و الیەنگیرانی مادەكان  یدەوڵەتی یەك الیەنەی هەخامنش

مارگرژە وونووسە دەقیقەتێكی مێژووییە، هەتاوەكوو مێژبوون لەناویان بردووە و ئەمە هە

 فارسەكانیش ناتوانن لەو هەقیقەتە البدەن.

لەو كاتەوە تا بە ئەمڕۆ فارس برا گەورەی كوردە و ئێمە برا بچووك و لە فەلسەفەی ئاریا میهری 

ئێرانی بوونا، ئەوی مافی ڕەوای كوردە تواوەتەوە و لەو ماوە دوور و درێژەی دا، ئەوان برا گەورە 

 ار و نەدار و نەخوێندەوار.و ئێمەی كوردیش برا بچووكی هەژ

وەرن با تەرازوویەكی ویژدانی بە دەستەوە بگرین و واقیعیانە هەڵی سەنگێنین. جەمهووریەتی 
عەال سەاڵتە و بەڵێ ئەوانیش ەهییە و ئەبعادەكەیشی حەیەقئیسالمی پەیڕەوی بۆچوونی ویالیەتی ف

 نە لەگەڵ كوریشدا. دەكەن و  ددان بە مافی ڕەوای كورددا نانێن، بەاڵم نە درۆ لەگەڵ خۆیاندا

با بگەڕێینەوە بۆ سەردەمی شاهەنشاهی پەهلەوی، ئاوڕێكی واقیعیانە لەو دێ و  الدێ هەڵقرچا و  
 نەوە.یهەژار و  نەخوێندەوارانەی كوردستان بدە
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سەردەمی بەرد دەچن، وەك چەند ئەگەر بە ویژدانەوە لە یەكی بدەینەوە الدێ كوردەكان لە الدێی 
ەی بیستەم لەوێڕا سەدەیەكی مابێت تا بگاتە ئەوان و بەو شێوەیە كوردی ئاریا میهری ت سەدوابێ

 باج و خاوەی برا بچووكی خۆی داوە، نە سەدەیە و نە بیست سەدە.

فەرموو با پشكنینی سەرپایی بكەین و بزانین لە دامودەزگای دەوڵەتی شاهەنشاهیدا چەند 
زیر لە كابینەكانی ئێرانا وجوودیان هەبووە، چەند پایەبەرز هەبووە، چەند وە كوردی كارمەندی

 ئەفسەری پایەبەرز لەناو سوپای ئێرانا بوونیان هەبووە؟

لەوە دەڕوا التان وابێت تا ئەزەل ئەم جۆرە برایەتییەی بپارێزن، جا با داستانێكی خۆماڵیی ناو 
 ئێمەی كوردتان بۆ بگێڕمەوە.

ورەكە بە برا بچووكەكەی وت: با داراییەكەی باوكمان پیاوێك مرد و دوو كوڕی لێ بەجێما... برا گە
 برابەش بكەین.

 برا بچووك وتی: كاكە هەرچی تۆ دەیڵێیت دەیكەین....

 برا گەورە وتی: ئەو ئەسپە چەمووشە سەركێشە وا سوار دەگلێنێ ئەوە بۆ من....

 ئەوە بۆ تۆ...ئەو گەماڵە هەوشارە كەڵپەدارە، كە دەوەڕێ دەنگی دەڵێی لەناو ئەشكەوت دایە، 

 ئەو پشیلە چاوشینە وا كلكی دەخاتە سەرشانی و مشك لە چنگی وەدەرناچێت ئەوە بۆ تۆ...

 ان بۆ من، لە سەربانەوە تا ئاسمان بۆ تۆ...لە زەوییەوە تا سەربئەم ماڵەی وا تیاداین، 

ڵ بەس جا برادەرینە! ئەم برایەتیی ئێمە و ئێوەیە تا ئێرە و بەس، دوو هەزار و پێنج سەد سا
 نییە، ئێوە برا گەورەی ماڵی خۆتان بن و لە ئێمە گەڕێن.

ئەم وتارە، كە باڵوبوویەوە هەرایەكی گەورەی نایەوە، لەناو الیەنگرانی شاه پەرستەكاندا زیاتر لە 
 بیست وتاری جۆراوجۆر بە دوای خۆیدا كێشا و بوو بە هۆی دووبەرەكیی فكری لە ناویاندا.
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 ە كەیهاندا باڵوبووەتەوە...ل1991ئەم وتارەم لە ساڵی 
 


