
...ل برلین" بشکچی"رزلنانکی

برلین١٠/١٠/٢٠١٤ھۆ برزنجیی

زانستکار و کورددۆست ،زانای بیرۆکی رزلنان ل کسایتیی پایبرز و 
و ئمکداریی، برامبر ب وەک ھنگاوکی باش"یل بشکچیئئیسما"ناودار

ی،ک لالین چند " وەقفی بشکچی" ،برھمی چاالکیپاداشتدانوەی دۆستتان
.سانک دامزراوە،کسایتییکی رۆشنبیر و وکوردپروەرەوە

رتنوەی ھردوو گڵ جژنی یکگ،ھاوشان ل٣/١٠/٢٠١٤ئوارەی رۆژی 
کسایتی رۆشنبیریی و ٢٠٠،ل شاری برلین،ب ئامادەبوونی نزیکی ئمانیادا

. خنجیالنی رزلنان ،بۆ  دئوارەیکی،کادیمیستی کورد و ھندەک ئمانئ
.بشکچی بڕوەچووە

پ من لرگی برادەرکی کوردیی باکوورەوە،درەنگان ھواڵ و شونکم
ھر زوو لتک برام بکر علی دا چووین بۆ شونک و .راگیندرا

تا مامۆس،پیان گووتینەباشوە ل ئازیزان،بدەم سو و ئوار.وەژوورکوتین
بۆ سوکردن . وان لتک بشکچیدا دانیشتوون،ھنلۆرەش لرەن و. جمال و د

خواوراستان دوو جگی  .نبز چووینجمالبرەو الی مزەکی مامۆستا گورە
شونکی من رک برامبر ب مامۆستا نبز و ھنلۆرە . وای بۆ ئم تدابوو

ھر زوو چووم خزمت بشکچییوە و بگرمی بخرھاتنم کرد و .و بشکچی بوو
ھیستنکگو پیبستی شانازیکردنم بش د.ۆ دەربمشتنی ئش گپ .

،ک سانکی زۆرە ب دۆستکی زۆر نزیک و دسۆزیی کورد ھژمارد ھنلۆرە
ب دیاری بۆ بشکچی ی "کوردستان وتکی ببارمتگیراو"دەکرێ،کتبکی خۆی

. و ب گرمی لگڵ یکتر کوتن پیڤ گۆڕینوەھنابوو،لوێ یکتریان ناسی

ئو الپڕە و ونانی گورج.زۆر خۆشحاڵ بووبو دیدارە ھنلۆرە . د
. وەوی کردبووەنووسیبووی و ب،ک دەربارەینیشانی بشکچی دەدا،کتبکی

ڕوانی ھنلۆرەی .وە،ل برھمکی دبشکچیش ب چاوکی پ ل رز و پزانین



.و ب خۆشییوە ئو دیاریی بنرخی پسند کرد

برامبریمشترییئاسا  ل دیمنی بشکچی، ئیدیدوای سرنجدانکی ووردی
کاوەخۆ  کوەوەبیی بیرکردنقو پرسیار. وتم برد، کۆمشکمدازۆری نم ل

وتنکبوو وەخت بوو. جمخۆم ننم وبقبش وارەکدەنگی ئکی،بدەنگ ب
:برز ھاوار بکم و بـم

وەی کورد و لسر نت،ساڵ زیندانی١٢٠زیاتر ل ب ،ئا ئمی ئو پیاوەیـ 
!!سزا دراوە؟؟،دادگای قرەقووشی ترکیاوەدۆزە رەواکی ل الین

،سای رەبقی ل گرتووخان تاریک و نووتککانی١٧،ئم ئو کمردەیـ 
و ب زیاتر ل !!دەوتکی جنگیزخان و ھۆالکۆ و ئتاتورکدا بسربردووە؟؟

.سزا دراوەی ترکی،لیرەملیار) دە(

ئم ئو قارەمانی،دوای تواوکردنی زانستگ،جوانترین رۆژ و ساکانی ـ 
ل پشت دەرگا ئاسنیینکانوە،ل پناوی داکۆکی کردن ل کورد ،تمنی

!!گوزەراندووە؟؟

زیاتر ل و !! نووسیوە؟؟"کوردستان دوا کۆلۆنی نودەوتی"ئم ئو نووسرەیـ  
لسر نتوەکم، پشکش ب کتبخانکانی ،رھمی دیکی دانسقیب٣٠

!!جیھان کردووە؟؟

لسر کورد زانستی،ئوەی خرمان وتار و بابتیئم پیاوە خنجیالنی،ـ 
!!برھمھناوە؟؟



ب ووش و ،وا شرم و رزی ل دەبارێ، ئوەیکئم مرۆڤ رۆحسووک،ـ 
!!کمالیستدا چۆتوە؟؟ھوست،بگژ سیاستی 

،رەنگ سووروسپیی جوان،ئوەی بگ ب بگیـ  ئم مرخاس تاکوتنیا
!!ل ترکیا ل قاوداوە؟؟،سیاستی تواندنوە و نکۆی کوردیی

رەیو جوامئ مـ ئتی رووی ،بسای دەوستوورەکانی یاسا و رئ دەق
!!فاشتی ترکیادا ھشاخاوە؟؟

،ەونترین ئیدیۆلۆژیپردە ل رووی قز،نووسرەی،ب تاقی تنیاـ ئوە ئم
!! ت؟؟، گورگبۆر  ھدەماندەییدڕکمالیستی و سیاستی 

 وەیرە،ئدل ردمندام مخاوەنی یخۆـ ئ ل،دا نییکی تیپوولزی پھ
ک باوەڕ و  وورەییمکار؟؟،قتی ستدەس ر برامبب

بۆ سربخۆییک تنیاخمخۆرە ب ویژدانیی قوربانییکانی کوردە ـ ئم ئو
دەکۆش؟؟کوردستان ت!!

ان کوردکردەحیزب و سرئوـ ئم بڕزە،ئوەی ببانوە رەخن ئاراستی
!!؟؟خن کارنانخستووە وبۆ سربخۆیی دەکات،ک ھزر و کردار و گرفتاریان

بشکچیی،ک شارەزای دەرد و ئازارەکانی کوردە و ڕەچتی ـ ئم ئو دکتۆر 
!!دیاریدەکات؟؟اندنی دەوتی بۆرگاچارەی دامزربۆ کورد دەنووس و یکگرتن

کردنوەی پاش ئم تامان قووم ل ناخی خۆمدا، ب دەنگی ووتاری
وارەکن،ئالیلڕشکبفۆنتی ب و کۆزان لوە نڕامئامادەبووانڕی چی،گ.



 وتارەک لبسروتتشکچی دۆزی کورد و ی لتی بسایت و کبارودۆخی و
لم بۆندا ،ی ئوارەک،گوتی خۆیانند ئامادەبوویکچرگدرا ب،پاشان.دوا

.پشکش بکن

قس لسر ،پرۆفیسۆر جمال نبز کرا ،وەک زانایک.نگھشتی دبا،سرەتا
کورت،ل سنگین و پمانا مامۆستا نبز،بچند رستیکی .بشکچی بکات

جوانترین پناسی ئم زانای،ل .،باسی ل کسایتیی برزی بشکچی کرد
، ب کچی بستوەبشبھای کسایتی،وتارەکی نبزدا،بریتی بوو لوەی

تی و بوەخزینیازی و دلسۆزیپاککانییتب.م کی دیکیوات ،شکچب ی لۆی
تووە و باوەڕی برزی ب دۆزی گورە و ھژای،چونک، خۆی بۆ مای دنیا نفرۆش

زانست و کاری . کی مۆڕالییدیی متریالیی نیی،بکو پرنسیپکورد بۆ برژەوەن
ن دەردەکویت و وندا بھایابواری تری ژیان، لو شزانستکارانش،وەک زۆر 

کارە .ت، خزمت ب راستی و مرۆڤ ب،ک ئامانج لیان دەبنرخییان گر
ل درژەی .وارچوە و یاسای بدەر نین، لم چزانستییکانی بشکچیش

ل ،مامۆستا نبز،ئاماژەی بوەش دا،ک بشکچی ھیچ ختکی،گووتکیدا
ش ھیچ الینکوە قبوڵ نکردووە،ل کات ختی ئاپۆ ئوسمان سبری پشک

وەک بشکچی مرۆڤکی ،ئاخر ئاپۆ سبریش.وەری گرت،کرا،ب سنگکی فراوانوە
..خۆنفرۆش بوو

ب چپلدانکی گرم ،پشوازییان ل گووتکانی پرۆفیسۆر نبز ،میوانکان
ییکی دیکی دامزرنری فۆنتی بشکچی و پاشان چند کسایت.کرد

و بسرھات و پوەندیی یی ئامادەبوو،ل کوردانی باکوور،سرو وت انرۆشنبیر
ناوبناویش باسی شنگال و کۆبانی و . شکچییوە ھنای برباسخۆیان ب ب

دەھات نوان باسکانوە و لووە سویان ،دەڤرەکانی دیکی کوردستان
.ئاڕاست دەکرا

ھوستکانی بشکچی ل لمڕ ،نیشان دراکورت فلیمکی دیکۆمینتاری،ئینجا
دادگای سربازی تورکیادا    ،کات بوران برگریی ل تزەکانی خۆی دەکات و 

رگدرا دوابدوای ئمانش ،.دەچتوەبگژ بیارە شۆڤنی و نامرۆڤانکانیاندا
وەک دووجووت نرەکو ب ھردوو ھونرمند،شڤان پروەر و نیزامدین ئاریج،

برامبر بیک ب ئاواز و سترانی کوردیی کش و ھوای ئوارەکیان بردە 
ھر لو . بخشیقۆناخکی دیک،جۆشوخرۆشکی نویان  ب ئامادەبووان



ی،ک بشکچی زۆر )خزال(سترانی ،میانیدا،ھونرمند شڤان پروەر
ارەک و ئویکمی شیدایتی،چیی ،خۆشی بخشی ب دڵ و روخساری میوانی 

.انی دیکوئامادەبوھموو

ب گووتیکی کورت،خۆشحای و سوپاسگوزاری خۆی ئاڕاستی ،بشکچیش
.بشداربووان و ئامادەکارانی ئوارەک کرد

شایانی ئاماژە پدان، بدەم درژەی برنامکانوە،دووبرھمی تازە چاپکراوی 
وەک ،بشکچیش،دەکی وبرھمکانیان،میوانکان. بشکچیش ئامادەکرابوو

پپوولیکی رۆحسووک و کسایتییکی ب ویقار ،تکڵ ب خندەیکی 
 کو،یرلر دادەنانسسواژۆی خۆی ل کی ب.

ھر زوو لو ئندش و رامان،بھۆش خۆم ھاتموە و زیھنم رایکشاموە ،ئیدی
 دەوری ک بکردی،بۆ سرەتای ئوارەک و ئو چند قسیی،مامۆستا نبز

ئویش ھرچی ناونیشان و پل و و پای و دەست .راستییکدا خولی دەخوارد
گر خزمتی ھق و راستی ب پاکتی و سربرزان پ ھی،کسک ھیبت،

پوول گشتییان ب ت،وا گشت لکرن.

و ب،کس چرخی رۆژگار دەرەتانی بۆ بخوقن،مای دنیای ب ناڕەوا 
 و ب شرکردە و سوە مکات،ئی نقبو ت،لوق دەست کناھ تی بدەس

بشکچیش چقی ئم ھاوکشی ل ترازووی پرسی .گورەییوە دەچت مژووەوە
نکدکورد دا پ.

ل توخمی دەستی ئو پنجژمرانی،ک ب درژایی کاروانی کارە ،بشکچی
پشتیوانی ل دۆزی رەوای نتوە و نیشتمانی دوا کۆلۆنی بردەوام یکانی، زانستی

ب چکی ،کۆ نداوە و  سرسختانکردووە و ھرگیزنونتوەیی، کورد
.داکۆکی ل پناس و وتی کورد کردووە،زانست

ھر کس باسی کوردستانی کۆلۆنی دەکا،بۆ پ ماناکردنی ئم دید و چمک ،بریا
.بۆ زیاد دەکرد" ووتنیبشکچی"ئاوەناوی 

ب ھیوام، چندین دامودەزگا و قوتابخان و ئینیستیتوت ب ناوی ئم زانایوە 
.و توژینوە لسر برھمکانی بکرتبکرتوە



،پاداشتی گر دەرفت رەخساداواکارم، ل ھر گۆش و پانتاییکی کوردستاندا،
توە و پیکریی زینی بۆ بدر،ئم پیاوەو تکۆشان و ماندووبوونیگورەیی

.دروست بکرێ
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