
 
زار دینار هه}   }18ک یاپراخ به  نجه مه  

دین تاهیر خره فه   
 
و   له ک که یه ربرده ر جارک سه م هه ده وده ههی کات  گوره به ، کردبوو وه باسم له رخۆشدا یامنیرکی سه  وتاری په له 

  . وه  بنووسمهبوومبگوبیستی  ولر  هه مدا له هو دوای ری ئه فه سه
ی  وه دوای ئارام بوونه و دا ریھه  باشووری کوردستاندا سه  له که1991هاری سای  رینی به  دوای ڕاپه هی شیاوی باس وه ئه
 دا  که وه ڕانه ستپكی گه  ده  بۆ کوردستان ، له وه ڕانه  گهوروپا ئه یکوردندک  هدی هه  دا هدی  ره ڤه و ده  له که وشه ره

  کانکی دیکه  دواتریش خه، بۆ کوردستان وه ڕانه رمانی حیزبی گه  فه  به وون ، کهکان ب  کوردییه ندامی حیزبه تر ئه زده
ولر   شاری هه  له وانه ندک له ن و هه ت بکه ک مامۆستا خزمه  زانکۆکانی کوردستان وه نیاز بوون له  به  گوایه وه ڕانه گه

  تدا که ڕه  بنه  له سانک که آلم که موویان به ر هه ه نام ه سانه  که م جۆره ساڵ هات و ساڵ ڕۆیشت ئه.  وه گیرسانه
  ،ت کردن ک خزمه  نه وه ڕابوونه  گیرفان تژی کردن گهینیاز به
   به .بوون) ک  نجه موو مه وچی هه  که(م  رده  هه سانه  که م جۆره  ئهکاندا وه  کۆڕ و کۆبوونه  له ی شایانی گووتنه هو ئه  

 گرتنی هوتلی   به که ڕه  و دواتریش شه وه ولری گرته  ناو شاری هه  که داڕی ناوخۆ می شه هی دوو وله  جه بیرم دێ له
 ژر  وته ولر که رتاپای شاری هه  کۆتا هاتوو و سه یاندی ڕۆشنبیری گوآلنی ل بوو به زگای ڕاگه گای ده  باره شیراتۆن که

ولر و  ی گرتنی هه بۆنه بانی به الل تاله  دا جه17.1.1995وتی   ڕکه و له] ک. ن . ی [ کانی  کداره کۆنترۆی چه
دا ناخوازم  ز لره ئه. یاند  پارتی ڕاگه فیرعامکی دژ به بانی نه ولر ، تاله  ههناو کانی پارتی له ڕاندنی هزه رپه ده

وجا  م و ئه  بدهکانی کوردستان بهرگ  تاڵ و جه  ڕووداوه  بهک یه ویستم ئاماژهنیا  آلم ته  ، به وه کان بکونمه  برینه کۆنه
   : مانه  له  بریتیه  که وه ندک باس و خواسی دیکه  نو هه بچمه

. ن.ی[ کدارانی  ست چه  ده  وته  دا که1995ستپکی سای   ده ڕی ناوخۆ له  شه واوی له  ته ولر به ی شاری هه وه دوای ئه
ر و ڕۆشنبیری کوردستان دروست بوو ،  ندک نووسه  نو هه ی ناوخۆ لهڕ  شه دا بوو بزاڤک دژ به مه وه ده ر له ، هه] ک
ستت و  وه ڕ به  شهبوو وه ندک ، داخوازیشیان ئه رمه  هونه ونووس ر و ڕۆژنامه ند نووسه  چه  بریتی بوون له م بزاڤه ئه
ن ،  که  ج نه کانیان ج به اخوازییهکتی د ر پارتی و یه گه  ئهون ،  و رک بکه  گفتوگۆی ئاشتییانه ونه ردووال بکه هه
ن و خۆیان  ده رده  گیانی خۆیان به ولر ئاگر له پانی پارزگای شاری هه می گۆره ر ده به  لهموو تکرا وان هه  ئه وه ئه
ورد وای ک  دسۆزییان بۆ دۆزی ڕه  له ندانه رمه نووس و هونه ر و ڕۆژنامه و نووسه ندک له  هه ته به هه. سوتنن ده
  .ی خۆسووتاندن کرد  پرۆسه شدارییان له به
  دواتر به.  کۆتا هات لی به شه  فه ش به که ی خۆ سووتاندنه سووتاند و  پرۆسه س خۆی نه  ئاکامدا که رحاڵ له هه به

ی خویا بوو ت  تایبه ولر به  گشتی و شاری هه کی کوردستان به آلنی خه شدار بووان و کۆمه م بۆ به کی ئجگار که یه ماوه
   بوو به وه نهای کوردست  ئاینده  دیان به ش که که  دسۆزه که ند بوو و خه م سوودمه که ی یه  پله شیاندا آ به مه  له ، که

  کتی ی زانیاری یهزگا فیتی ده  ی به سه و که آلم ئه به. بوو ییان هه دا ئاماده که ی خۆ سووتاندنه  پرۆسه  له وه دلسۆزییه
دا  ڕه و باوه ولر له  ڕۆشنبیرانی هه ندک له ک هه روه  هه ختدا دروست کردبوو ، که ته ولری پایه  هه ی له رایه هو ه ئه

ی گرتنی  وه رگرتبوو  بۆ ئه وه] ک.ن.ی [   زار دیناری چاپی سویسری له هه] 50 [ سه و که  ئه  که بوون و بۆیان ڕوون بۆوه
موو  ولر و هه کی هه ی خه وه  و بۆ ئه ی نابۆوه رایه و هه  ، ئهرنج بدرت  ئاسایی سه  به وه کتیه الیان یه ولر له هه

  .ن یری بکه  سروشتی سهوشکی سیاسی و  ره  بت و به یر نه  سه الوه یان به که وشه  رهکورستان
الی   له  مامۆستای زانکۆیه  گوایه که  سه  کهو ر ئه  ، هه پارتی ژر کۆنترۆی وه وته ولر که  هه وه ساڵ هات و ساڵ سووڕایه

ک  زار دینار چاپی سویسری وه هه] 300[ ر وبه مه ند ساک له بوو چه وه رۆزکردن و ئه  ده وته تی پارتی که حکومه
 جۆرک   به  ماوه  ماوه تا ئستا ئستایه  هه وه مه و ده رفخانی بدلیسی پبا و له زراندنی مای شه رقفآلن بۆ دامه سه
  .ب جیاوازی ولر و سلمانی به  هه ی کوردستان له که ردوو زھزه کن هه  له  پاره کرت له کان گیرفانی تژی ده  جۆره له
 و   داوه ناو ڕۆشنبیر ڕوویان سانی به الیان که  له  که  دزوانه ته و حاه  بت و باس له نوکه ر هه گه رحاڵ ئه  هه به
 بۆ  ربۆیه هه. واو نابت هتد ، ته...  وتارک و دووان  و سیان و  بهمان  که  باسه وه ین ، ئه ن بکه ده وامی ڕووده رده به به
رک و دووان  نیا براده ک ته ولر نه  هه ک له  وه وه گمه تان بۆ ده ره مه یر و سه کی ئجگار سه یه ربرده یان سه مجاره ئه



ش  مه  ئه که .  وه فخانی بدلیسی بۆیان گامهر ی مای شه رباره ی جیا ده وه  بیرکردنه ر به وت براده حهی   نزیکه بگره
   نۆره ولر و سلمانی به  هه ر گرووپی موزیکی کامکاران زوو زوو له وبه مه ند ساک له چه (  ییه ربرده و سه چیرۆکی ئه

یایان ل  کی خه یه  پاره وه ک بۆیان گامه روه  هه وبن خت ده ته ولری پایه  هه  جاران له کران ، جارک له بانگھشت ده
ری وا پرۆفیشنل بکرت  ر گرووپی هونه رامبه  به و جۆره ندی کاری له  چه حای خۆم پم خۆشه ش به به.  رف کردوون  سه

ناو  جای به  دهکانی ست خه  ده وته رت و بکهدر بد هه ت و سامانی کوردستان به روه ک سه آلم نه  ، به مه ر که هشتا هه
  .کار وانی ساخته ر و ڕۆژنامه ت و هونهبیا ده ئه
رپرسی مای  بن ، به ولر ده  هه  گرووپی کامکاران له  ، که وه  بگمه که  چیرۆکه باشتروایهدا  ر حاڵ لره هه به
   لهدا وواری  خوانکی کورده خوازت له  و ده یه وه ری کوردییه نگ هونه ته  زۆر به دات گوایه وده رفخانی بدلیسی هه شه

ن ماڵ  و خاوهبت  رفخانی بدلیسی ساز ده موانداری مای شه.  مواندارییان ل بکات دارفخانی بدلیسی مای شه
رفخانی  ی مای شه که  خوانه  و وه خورته ک ده ایه چ کات و دواتریش رزه هولری ساز د  ههک یاپراخ و ماستاوی نجه مه

ش  ندکی دیکه رمه ر و هونه ند نووسه دا چه م مواندارییه  له ی باسه ی جگه وه ئه.  کۆتا دت  ولر به  هه بدلیسی له
ند  رچه هه.  ر و زیادیان بووه ولری سه ک یاپراخی هه نجه نیا مه  ته وه مووشیانه رهه  هه بانگھست کرا بوون ، به

  ک له یه ولر، لیسته  هه رفخانی بدلیسی له  مای شهرپرسی بهڕت ،  په  دا تده م مواندارییه ر ئه سه ڕۆژک به
نی یان بانگھشتی ولر گرووپی کامکارا  هه  له  که ندیداره یوه  په نه م الیه ش به ی پشکه که سروفاتی مواندارییه مه
  .کات ولر کردبوو ده هه
تی تدا   منه  برا بۆ ئمه[:ن هرفخانی بدلیسی دا د رپرسی مای شه سروفاتی به ی مه که آلمی لیسته  وه وانیش له ئه

رخوارد  ولریشیان ده ک یاپراخی هه نجه مانتوانی مه رف کردوون ، ده یاییمان ل سه  خه موو پاره م هه  ئه  ، ئمه نییه
  .]ین بده

ناو کولتووری  رپرسی ماکی به وروپا و به وتووی ئه رچووی زانکۆی وآلتکی پشکه ولر و ده ناو زانکۆی هه مامۆستای به
نیا   ته تدا عوه و ده من له  ئه ئاخر راسته:[ ت  آلمدا ده  وه  له خت ته ولری پایه  هه رفخانی بدلیسی له ناوی مای شه به
 زار دیناری چاپی سویسریم   هه18خودای   بهآلم رخوارد داون، به هڵ ماستاو و چام د گه ولری له ک یاپراخی هه نجه مه
   ].  کردووهرف  سهتدا
ی  ته المه و عه لآل له ماشه: [ رێ ولری ده زاری هه  شیوه بت و به  ئاگادار ده وه  نزیکه دا له ینه ین و به و سه آکیش له یه
  ؟ .. زار دیناری چاپی سویسری تچووه  هه18  ،هۆر بووه نده کی یاپراخی له نجه بی چ مه  ده وه ئه
   . وه پای لۆت هیناینهوور  ئه  عیلمت له ور خۆت گه رین له تۆر ئافهخی کاکی د هه
   ..!!  فر بووی نتیکه وروپای چ عیلمکی عه  ئه تیم له کوو  هه  په

  ..!!   شته باژۆ ده دختۆر 
  ؟..چت ری تده ونده ی ئه  پاره ، بهی  دینارزار  هه18یک یاپراخ  نجه وروپاش مه  ئه رێ پم برێ دختۆر له ئه

                                                                                     
  1.11.2004 ستۆکھۆلم 

 
 


