گوندی کوردەکان لە بۆسنیا
«خوێندنەوەی کورتەچیڕۆکێکی
ئیسنام تالیش»

جووتیار تۆفیق هەورامی
(سوێد)

ئیســنام تالیــش نووســەرێکی ناســراوی بۆســنییە.
ســاڵی  1954لــە ڤالســێنیکا کــە دەکەوێتــە ســەرووی
خۆرهەاڵتــی بۆســنیاوە لەدایــک بــووە ،لــە کۆلێــژی
فەلســەفە ،زانســتگای ســەراییڤۆ ،مێــژووی ئەدەبــی
خوێنــدووە .چەنــد ســاڵێک وەک ڕۆژنامەنــووس لــە
ڕۆژنامــەی «ئۆســلۆبۆدێنژە  -ئــازادی»دا کاری
کــردووە .پاشــتریش لــە چەنــد گۆڤــار و ڕۆژنامــەدا
نووســین و بەرهەمەکانــی باڵوکردووەتــەوە .گەلێــک
ڕۆمان و کورتەچیڕۆکی نووســیوە و باڵوکردووەتەوە.
هەندێکیــان بــۆ زمانەکانــی ئینگلیــزی ،عەرەبــی،
هەنــگاری ،ســلۆڤێنی و زمانــی دیکــە وەرگێــڕدراون و
لــە ئاســتێکی فراوانــدا باڵوبوونەتــەوە.
ئیســنام تالیــش لــە ڕۆمــان و کورتەچیڕۆکەکانیــدا
ڕووناکیــی خســتووەتە ســەر بــاری سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،کولتــووری و دەروونیــی واڵت و
کۆمەڵــگای بۆســنیا .بــە زمانێکــی ئەدەبیــی
ی جەنــگ،
جــوان و کاریگــەر ،دیمەنــە دڵتەزێنەکانـ 
کوشــتن ،نائارامــی ،ترس ،دڵەڕاوکــێ و ئاوارەبوونی
خەڵکــی ســڤیلی پیشــان داوە .هــاوکات باســی لــە
ســاتەکانی ئاشــتی ،ئارامــی ،شــادمانی ،پێکــەوە
ژیــان و یەکتــر لــە ئامێزگرتنــی کــردووە]1[.
یەکێــک لــە ڕۆمانەکانــی نــاوی «چیڕۆکــی
سربرنیتســا»یە کــە ناوەرۆکەکــەی دەربــارەی
زنجیرەیــەک شــەڕ و ڕووداوی خوێناوییــە کــە لــە
شــارۆچکەی سربرنیتســای بۆســنیا و دەوروبــەری،
لــە نێــوان ســااڵنی 1995 - 1992دا ڕوویــان داوە
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و تێیانــدا نزیکــەی  15هــەزار خەڵکــی ســڤیل
بەشــێوازێکی زۆر دڕندانــە کــوژران و لەناوبــران]2[.
هەندێــک لــە ڕۆمــان و کورتەچیڕۆکەکانی ئیســنام
تالیــش هێنــدە ســەنگین و پڕخوێنــەر بــوون،
چەنــدان خەاڵتــی بۆســنی و ئەوروپــی و جیهانییــان
وەدەســت هێنــاوە.
ئیســنام تالیــش لــە  2017/10/12لــە ســەراییڤۆ
کۆچــی دوایــی کــرد.
کورتەچیڕۆکی (گەڕانەوە)

ڕۆژی  2011/9/9لــە کتێبخانەیەکــی گشــتیی
ســتۆکهۆڵم ،لــە ڕیــزی (کتێبــی ئەدەبــی بــە
زمانــی ســوێدی)دا ،کتێبێــک ســەرنجی ڕاکێشــام
«هەڵبــژاردەی چەنــد نۆڤێڵــی بۆســنی -
هێرزەگۆڤێنــی» کــە «عیــزەت موراتســپاهیش»
ئامــادەی کــردووە ]3[.کتێبەکــەم لــە کتێبخانەکــە
خواســت ،لەکاتێکــدا کــە بــە پــاس بــۆ مــاڵ
دەگەڕامــەوە ،بەخێرایــی چاوێکــم بــە کتێبەکــەدا
گێــڕا .لــەم چیــڕۆک بــۆ ئــەو چیــڕۆک و لــەم
الپــەڕە بــۆ ئــەو الپــەڕە ،لەپڕێکــدا چــاوم کەوتــە
ســەر چیڕۆکێــک بەنــاوی (گەڕانــەوە) .دیتــم
باســی کــوردی بۆســنیا دەکات ،چیڕۆکەکــە لــەو
کتێبــەدا لــە چەنــد الیەکــەوە ســەرنجڕاکێش بــوو،
پاشــان بەشــێنەیی و بــە چێــژ لــێ بینینــەوە،
خوێندمــەوە .دوای خوێندنــەوەی ،بڕیــارم دا کــە
لــە دەرفەتێکــدا ئــەو چیڕۆکــە بکەمــ ە کــوردی
و هەندێــک ڕوونکردنــەوەی پێویســتی لەپاڵــدا
بنووســم و بــاوی بکەمــەوە .کات تێپــەڕی ،کاری
ڕۆژانــە و بابەتــی تــر خەریکیــان کــردم .جــار جــار
کورتەچیڕۆکەکــەم دەکەوتــەوە یــاد ،بــەاڵم کاتــم
نەبــوو وەری بگێــڕم .دوای ماوەیــەک بڕیــارم دا
هــەر هیــچ نەبێــت وتارێکــی لــە بــارەوە بنووســم و
ئاماژەیەکــی بــۆ بکــەم .ئەوەبــوو وتارێکــی کورتــم
نووســی و تیشــکم خســتە ســەر کورتەچیڕۆکەکــە
و نووســەرەکەی .وتارەکــ ە لــە 2013/12/3دا

لــە پاشــکۆی «ئــەدەب و هونــەر»ی ڕۆژنامــەی
«کوردســتانی نــوێ»دا باڵوکرایــەوە ]4[.هــاوکات
پێوەندیــم بــە نووســەرەکەیەوە کــرد و ســەبارەت
بــەو کورتەچیڕۆکــە و بەرهەمەکانــی تــری پرســیارم
لــێ کــرد .ئەویــش بــە ئەوپــەڕی میهرەبانییــەوە
وەاڵمەکانــی بــۆ نووســیم.
نۆڤێــڵ ،یــان کورتەچیڕۆکــی (گەڕانــەوە) ،یەکێکــە
لــە چیڕۆکەکانی کتێبی «هەڵبــژاردەی چەند نۆڤێڵی
بۆســنی  -هێرزەگۆڤێنــی» .ئــەو کورتەچیڕۆکــە
یەکــەم جــار لەگــەڵ چەنــد کورتەچیڕۆکێکــی تــر
لــە کتێبێکــدا بەنــاوی «خانوویــەک لــەڕۆخ ڕووبــار»
ســاڵی  2003بــە زمانــی بۆســنی باڵوکراوەتــەوە.
ناوەرۆکــی کورتەچیڕۆکەکــە دەربــارەی دانیشــتوانی
گوندێکــە لــە بۆســنیا ،ســەرووی شــاری ســەراییڤۆ،
نزیــک شــارۆچکەی ئۆلۆڤــۆ ،کــە دانیشــتوانەکەی
کــوردن و بەنــاوی «گوردیشــی» ،واتــە گونــدی
کوردەکانــەوە ناســراوە]5[.
لــە کورتەچیڕۆکەکــەدا چەنــد ســەرنج و تێڕوانینی
ئیســنام تالیــش کــە دەربــارەی کوردەکانــی
دانیشــتووی ئــەو گونــدە ،یــان کــورد بەگشــتی
نووســیونی ،مایــەی شــرۆڤە و لێکدانــەوەی وردن،
بــەاڵم لێــرەدا خــۆ لــەوە دەبوێــرم و بــۆ دەرفەتێکــی
دیکــە هەڵیدەگــرم ،ئــەوەی کــە ئێســتا مەبەســتمە
دەربــارەی بنووســم ناوەرۆکــی کورتەچیڕۆکەکەیــە.
لــەو کورتەچیڕۆکــەدا ئیســنام تالیــش بــاس
لــە ســاتەوەختێک دەکات کــە پیــاوە کوردەکانــی
دانیشــتووی گوندەکــە لــە ســەرووی خۆرهەاڵتــی
بۆســنیا ماوەیەکــە بــراون بــۆ شــەڕ ،ئێســتا وا
هــەواڵ گەیشــتووە کــە بەڕێوەن و هاکا گەیشــتنەوە
گوندەکــە ،هەرچەنــد لــە کورتەچیڕۆکەکــەدا ســاڵ
و مێــژوو نەنووســراوە ،بــەاڵم بەپێــی گێڕانــەوە و
ئاماژەکانــی نووســەر ،دەردەکەوێت کــە ڕووداوەکان
بۆ دەوروبەری ســااڵنی  1852 - 1850دەگەڕێنەوە.
چەنــد ســاڵ بــەر لەو مێــژووە ،خەڵکــی ئازادیخوازی
بۆســنیا بەڕابەریــی کاپتــن گراداچــاک (- 1802
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 )1834ڕاپەڕینێکــی چەکدارانەیــان لــەدژی دەوڵەتی
عوســمانی بەرپاکــردووە ،دەوڵەتــی عوســمانیش
هەنــگاو بــە هەنــگاو ڕاپەڕینەکــەی ســەرکوت
کــردووە ،بــەاڵم لــە هەندێــک ناوچــە ،هێشــتا
بۆســنییە ئازادیخــوازەکان جموجــووڵ و چاالکییــان
مــاوە .ســاڵی  1850دەوڵەتــی عوســمانی هێزێکــی
بــە ســەرکردایەتیی عومــەر پاشــا التاس ب ۆ بۆســنیا
نــاردووە هەتاکــوو پاشــماوەی ڕاپەڕینەکەی بۆســنیا
بەیەکجــاری لەنــاو ببــات .پیــاوە کوردەکانــی ئــەو
گونــدەش چەکدارکــراون و خراونەتــ ە پــاڵ ئــەو
هێــزە و بــراون بــۆ شــەڕ.
کورتەچیڕۆکەکــە لەوێــوە دەســت پــێ دەکات
کــە هــەواڵ گەیشــتووە پیــاوە کــوردەکان ،دوای
جەولەیەکــی درێــژ ،وا بەڕێــوەن و بــەو نزیکانــە
دەگەنــەوە گوندەکەیــان ،ئیــدی ژن و منــداڵ و
گــەورە و بچــووک بــە حەســرەتەوە چاوەڕوانــی
هاتنەوەیــان دەکــەن و خۆیــان بــۆ پێشــوازی
کردنیــان ســازکردووە ،مندااڵنــی لــێ دەرچێــت کــە
هــەر خەریکــی یاریکــردن و ڕاکەڕاکــەن ،ئەوانــی
دیکــە هەموویــان لــە دڵەڕاوکــێ و نیگەرانیــدان.
ژنــەکان تــرس و پــەژارە دایگرتــوون ،دڵنیانیــن
کــە ئاخــۆ مێردەکانیــان ،یــان کــوڕ و براکانیــان بــە
ســەالمەتی دەگەڕێنــەوە ،یــان هەواڵــی مەرگیــان
باڵودەبێتــەوە.
چیڕۆکەکه بەم شێوەیە دەست پێ دەکات:
هەواڵەکــە باڵوبــووەوە و ســەر لــە ئێوارە گەیشــتە
کوردەکان:
 وان بەڕێوە!دەبــوا بگەڕێنــەوە .دەبــوو بێنــەوە ،پــاش ئــەو
جەولــە درێژخایەنــەی کە پاشــا التاس پێــی کردبوون،
کاتێــک کــە بــە هەڵــەداوان هاتبــوو بــۆ بۆســنیا
هەتاکــوو دوا تــۆوی ڕاپەڕینــی بۆســنیا ببڕێنێتــەوە،
چونکــە دوای ســەرهەڵدانەکەی گراداشــەڤیچ هێشــتا
پاشــماوەی مابــوو.

بەڕێوە بوون!
دەبوا تەقە بکەن.
بەهــۆی دەنگــی تەقەکانــەوە دەکــرا بزانرێــت
چەندیــان گەڕاونەتــەوە.
چونکــە هەرگیــز وا ڕێــک نەکەوتــووە کــە پــاش
جەولــەی وا درێــژ هــەر هەموویــان گەڕابنــەوە.
لــە ئاوایــی کوردەکانــدا ،منداڵــەکان نەبێــت ،هیــچ
کــەس لــە ئارامیــدا نەبــوون ،تــەواوی شــەوەکە.
لــە کاتێکــدا کــە لــە دەرەوە هێشــتا ڕووناکــی
مابــوو ،گــەورەکان بــەردەوام خەریکــی کەوڵکردنــی
بەرانــەکان بــوون و گۆشــتەکەیان بــۆ برژانــدن
ئامــادە دەکــرد ،پێســتەکانیان ڕادەکێشــا و خوێیــان
پێــوە دەکــردن .دارەکانیــان جیادەکــردەوە تــا
لەگــەڵ کۆلکەدارەکانــدا ئاگریــان پــێ بکەنــەوە و
کاتێــک شیشــە گۆشــتەکان ئــەم دیــو و ئەودیــو
دەکــەن ،پشــکۆکان بەرگــه بگــرن.
دایکــەکان وەکــوو داپیــرەی ڕاســتەقینە ،چاودێریی
ئامادەکردنــی ماڵیــان دەکرد.
پیرەژنــەکان کــە ژیــان الوازی کردبــوون و بــەو
هەواڵــە خۆشــە شاگەشــکە بووبــوون ،گەلێــک
نیشــانەی شــادی لــە دەمولەبزیانــدا بــەدی دەکــرا.
«خــوا بەخشــندەیە».
لــە بەشــێکی کورتەچیڕۆکەکــەدا بــاس لــەوە
دەکات کــە لــە ســەردەمێکی زوودا ،گەلێــک کــورد
خراونەتــە پێــش ســوپای عوســمانییەوە و واڵتــە
و واڵت بــراون و شــەڕیان پــێ کــراوە ،بــەاڵم
کاتێــک گەیشــتوونەتە بۆســنیا ،بــە سروشــتە
شــاخاوییەکەیدا وەک «کوردســتان» هاتووەتــە
پێــش چاویــان و بڕیاریــان داوە لێــی نیشــتەجێ
بــن ،ئەوجــا نووســیویەتی:
«گــوردەکان» هــەر لە کۆنەوە ناوێکی بۆســنییان
هەیــە ،گوندەکەشــیان هــەر وای پــێ دەگوترێــت،
«گوردیشــی» .هەریەکێــک لەوانیــش هــەر بــەو
نــاوەوە بانــگ دەکرێــن ،لــە ناوەکــەی پێشــوویانەوە
بۆیــان ماوەتــەوە .نــاوە ڕاســتەقینەکەیان نەمــاوە.
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ئــەوان لــە ســەردەمێکی زووەوە ،لــە جێیەکــی
دوورەوە هاتــوون بــۆ ئێــرە .لــەو شــوێنەوە کــە
ئێــران ،ســوریا ،ئاناتۆلیــا و عێــراق تێیــدا یەکانگیــر
دەبــن.
کوردەکان!
ناوچەکانــی خۆیــان جــێ هێشــت و پێــش
ســوپایەک کەوتــن کــە ئێســتا ئــەم عومــەر پاشــایە
ســەرکردەیەتی.
 ...باپیرەکانیــان شــوێن ئەبولفەتــح ،محەمــەد
فاتیح کەوتن .ســوڵتانی سوڵتانەکان ،دەسەاڵتداری
دەســەاڵتدارەکان ،ســێبەری خــوا لەســەر زەوی ،جا
کــێ شــوێن ســوڵتانی ئــاوا ناکەوێــت؟!
 ...واڵتــە و واڵت بــران بــۆ شــەڕ ،ئیتــر لــەوە
ماندووبــوون کــە وەک ســەرباز ئــەم الو ئەوالیــان
پــێ بکرێــت .ئەویــش ڕێــک لــە بۆســنیا بــوو کــە
نیشــتەجێ بــوون .ئەوێیــان بــەالوە خــۆش بــوو.
کوردســتانی بەبیــر دەهێنانــەوە.
نووســەر لــە بەشــێکی تــری کورتەچیڕۆکەکــەدا
بــاس لــە گرنگــی و بایەخــی گۆرانــی لــە ژیانــی
کوردەکانــدا دەکات ،بەتایبــەت لــە ســاتی گەڕانەوەی
پیاوەکانیــان کــە چــوون بــۆ شــەڕ.
خەڵکــی ئاواییەکــە دەبــوا نوێــژی جومعــە بکــەن،
ئەوجــا ڕووبکەنــە چیــای ڤراتۆلۆمــاک ،ئــەو شــوێنەی
کــە دەنگــی تەقەکانــی لێــوە دەبیســترا .دوای
ســەعاتێک ئەوانــەی کــە بەڕێــوە بــوون ،دەبــوا دەســت
بــە گۆرانــی چڕیــن بکــەن .ئــا ،گۆرانــی بچــڕن.
ئەوانــەی کــە بەڕێــوە بــوون ،چەنــد بــوون و لــە چ
بارێکــدا بــوون ،دەبــوا لــە هاتنەوەیانــدا بــە گۆرانییــەک
دەری بخــەن.
ئــا ،بــە گۆرانییــەک ،بــەاڵم هەمــوو گۆرانییەکیــش
نــا! ئــەوە نییــە کــە دەگوترێــت« :دەمی کــوردەکان
مەکەنەوە!»
هــەر شــوێنێکی بۆســنیا شــانازی بــە شــتێکەوە
دەکات .ئیــدی ئــەو شــتە هەرچییــەک بێــت .گەلێک
شــوێن بــە گۆرانییەکانیــان بەناوبانگــن ،بــەاڵم کــە

بــاس دێتــە ســەر گۆرانــی چڕیــن ،کــەس ناتوانێــت
خــۆی لەگــەڵ کــوردەکان پێوانــە بــکات .ئــای چ
گۆرانیبێژێکــن! هــەر هەموویــان ،لــە بۆســنیاوە تــا
دەشــتی ســرێم لــە وێنەیــان نییــە.
 ....هــەر لەبــەر ئــەوەش بــوو ئــەو پیاوانــەی کــە
چــاوەڕوان دەکــرا لــەو جەولەیــە بێنــەوە ،دەبــوا
بــە گۆرانییــەک هاتنەوەکەیــان ئاشــکرا بکــەن،
دەبــوا لــە کاتێکــی پێــش نوێــژی ئێــوارەدا دەنگــی
گۆرانییەکەیــان ببیســترێت.
 ....کــەس نەیدەزانــی کێیــان دێتــەوە ،یــان
چەندیــان دێنــەوە ،یــان چەندیــان لــە ژیانــدا مــاون،
یــان ئەگــەر یەکێــک بــۆ چارەســەرکردنی برینێکــی
ســەخت الی پزیشــک جــێ هێڵــراوە ،یــان ئەگــەر
یەکێــک بــە هــەر نەهامەتییەکــەوە بێــت ،مابێتــەوە.
نەیاندەزانــی کام لــەو پیاوانــەی بــۆ مەیدانــی
شــەڕ نێردرابــوون ،بــۆ نوێــژی ئێــوارە دێنــەوە ،یــان
دواتــر ،یــان چ کاتێــک.
جاری واش بووە کە هەموویان گەڕابنەوە.
وەکــوو دەگوترێــت پــاش ڕاپەڕینــە گەورەکــەی
پێشــووی بۆســنیا ،کاتێــک کــوردەکان بانــگ کــران
بــۆ چەکهەڵگرتــن.
هەمــوو شــتێک ڕێــی تێدەچــوو ،بەتایبــەت کــە
کــوردەکان لــە شــەڕکردندا لێهاتووتــر بــوون وەک
لــە گۆرانیچڕیــن.
پاشــان بابەتێکــی هەســتیار لــە چیڕۆکەکــەدا
دێتــە ئــاراوە ،ئەویــش ئــەو پرســیارەیە:
ئایــا کوردەکانــی بۆســنیا بەڕاســتی بەشــدارییان
لــە دامرکاندنــەوەی ڕاپەڕینــی بۆســنیادا کردبــوو ؟
یــان لــە بنــەوە لەگــەڵ ڕاپەڕیوەکانــدا بــوون و دژی
دەوڵەتــی عوســمانی بــوون؟
لەالیەکــی دیکەشــەوە کــەس بەبیریــدا نەدەهــات
کــە پشــێوی وەک ئەمــەی ئێســتا لــە بۆســنیا
ڕووی دابێــت ،یــان هــەژاری و نەهامەتــی ئــاوا
ســەری هەڵدابێــت کــە ئێســتا لــە ســایەی التاســدا
باڵوبووەتــەوە.
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پــاش ڕاپەڕینــە گەورەکــەی پێشــوی بۆســنیا ...
هــەر هەموویــان پەنایــان بــۆ کــوردەکان بــردووە.
کــە کــوردەکان خائیــن بــوون و قارەمانیــش
بــوون! کــە هــەردوو بۆچوونەکــەش بەشــوێن
دوو ڕاســتیدا هاتبــوون کــە کــوردەکان ئەحمــەد
پاشــایان فریودابــوو و لــە دژی ڕاپەڕیــوەکان
نەوەســتابوون ،بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە ،دابوویانــە
پاڵیــان ،کــە کــوردەکان ڕاپەڕیوەکانیــان فریودابــوو
و پشــتیوانییان لــە تورکــەکان کردبــوو.
چیڕۆکــی ڕۆڵــی کــوردەکان لــە ســەرکوتکردنی
ڕاپەرینەکــەی کاپتــن گراداشــەڤیچ ناتــەواو بــوو،
ی بووبێــت ،خیانــەت بووبێــت ،خــۆ
ئازایەتــ 
نەشــدەکرا هەردووکیــان بووبــن ،نەشــیان دەتوانــی
لــەم الش بــن و لــەوالش ،واش نەبــوو کــە لەگــەڵ
هیــچ الیەکیــان نەبووبــن.
ئــەوەی کــە مــرۆڤ بــە دڵنیاییــەوە دەیزانــی،
ئــەوە بــوو کــە هەڵنەهاتبــوون ،کــوردەکان زۆر
شــت بــوون ،بــەاڵم ترســنۆک نەبــوون.
ئــەوەش کــە لــە گەڕانەوەیەکیانــدا هەموویــان بــێ
زیــان بووبــن ،بــێ زام ،بــێ جــێ چەقــۆ.
لــە دوای ئــەوەش الیەنــە دەســەاڵتدارەکانیش
هیچــی وایــان بــە ڕوونــی ســەبارەت بــە جەولەکــەی
ســەردەمی محەمــەد پاشــای ترســنۆک نەگــوت.
ئەمــە لەنێــو کــوردەکان ،یــان دەوروبەریانــەوە
قســەی لێــوە دەکــرا .لەبــارەی بەشــداریی
کوردەکانــەوە ،ڕازی بــوون ،یــان نــاڕازی  ...هیــچ
کامیــان تاقــە وشەیەکیشــیان نەدرکانــد ،نــە بــۆ
باوکیــان لــە کاتــی ســەرەمەرگدا ،نــە بــۆ ژنەکانیــان
لەژێــر کاریگەریــی ســیحری خۆشەویســتیدا ،نــە بــۆ
کوڕەکانیــان لــە کاتــی ســەرەمەرگدا .ڕەنگیشــە
کەســێک شــتێکی درکاندبێــت ،بــەاڵم هەرچۆنێــک
بێــت ،لــە دەرەوەی کوردەکانــدا باڵونەبووەتــەوە،
یــان ئــەو هەمــوو نــەوە شــەڕکەرە نهێنییەکانیــان
لەگــەڵ خۆیــان دەبــردە گــۆڕەوە کــە ئــەو ڕاپەڕینــە
گەورەیــەی لــە ســەرووی خۆرهەاڵتــی بۆســنیا

دژی دەوڵەتــی عوســمانی بەرپاکــرا ،چــۆن چۆنــی
ســەرکوتکرا؟
ئیــدی نووســەری کورتەچیڕۆکەکــە ،لە ســەرەتاوە
تــا کۆتاییەکــەی ،پــێ بــە پێــی ڕووداوەکان ،بــە
چەنــد ســەرنجی کــورت و لــە چەنــد دیالۆگــدا،
بەشــێوازێکی ئەدەبیــی کاریگــەر ،باســی کوردەکانی
بۆســنیا و کوردەکانــی ئــەو گونــدەی کــردووە و
ئامــاژەی بــۆ دابونەریــت و هەڵســوکەوتیان کردووە.
کورتەچیڕۆکەکــە بــەوە کۆتایــی دێــت کــە
ســەرلەئێوارە جەنــگاوەرە کوردەکان بــەدەم تەقەکردن
و گۆرانــی چڕینــەوە دەگەنــە نزیــک گوندەکــە ،دەنگــی
گۆرانــی خەڵکەکــە و جەنــگاوەرەکان تێکــەڵ بەیــەک
دەبــن.
هەمــوو ژنــەکان بــە حەســرەتەوە گوێیــان
هەڵخســتووە تــا گوێیــان لــە دەنگــی مێردەکانیــان،
یــان کوڕەکانیــان بێــت و بــە دەنگەکانیانــدا
بیانناســنەوە و بزانــن کــە زینــدوون.
تا نزیکتر دەبنەوە دەنگەکان باشتر دەناسرێنەوە.
حــەوت ژن هێشــتا گوێیــان لــە دەنگــی
مێردەکانیــان نەبــووە ،بــە دڵەڕاوکێــوە گوێیــان
ڕاگرتــووە و بــۆ جەنــگاوەرەکان دەڕوانــن ،یەکێــک
لــەو حــەوت ژنــە تەنزیــای ژنــی حــازم کوردەیــە.
کاتێــک جەنــگاوەرەکان بەتــەواوی پێدەنێنــە
نــاو گوندەکــە ،لــە پڕێکــدا تەنزیــا مێردەکــەی
بــە ســواری ئەســپەکەیەوە بــەدی دەکات ،بــەاڵم
تەنزیــا ڕەنگــی ســوور هەڵدەگەڕێــت و پــەژارە
دایدەگرێــت ،بەخێرایــی بەرەو مێردەکــەی ڕادەکات،
خــۆی هەڵدەداتــە بــەردەم ئەســپەکەی .دەکەوێتــە
ماچکردنــی پێاڵوەکانــی مێردەکــەی .بــەدەم
هەنســکی گریانــەوە دەڵێــت:
 بۆچــی تــۆش گۆرانیــت نەچــڕی؟ بــۆ؟ بۆچــی؟بــا هــەر نەختێــک گۆرانیــت بچڕیایــە ،تــا گوێــم لــە
دەنگــت بوایــە و دڵنیابوومایــە کــە بــە زیندوویــی
هاتوویتــەوە.
حــازم کــوردە بەســەر ئەســپەکەیەوە مــات و
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بێدەنــگ ،ڕەپ وەســتاوە.
چــوار لــە ســوارەکان لــە ئەســپەکانیان دادەبــەزن
و بەخێرایــی بــەرەو حــازم کــوردە دەچــن،
یەکێکیــان جڵــەوی ئەســپەکەی دەگرێــت .دووانیــان
دەســت دەکــەن بــە کردنــەوەی گرێــی گوریســەکەی
کــە حــازم کــوردەی پــێ بەســتراوەتەوە بــە زینــی
ئەســپەکەیەوە .یەکێکیشــیان تونــد حــازم کــوردە
دەگرێــت تا لەســەر ئەســپەکەیەوه نەکەوێتەخوارێ.
حازم کوردە هەردوو قۆڵی پەڕیون.
پەراوێزەکان:
[ ]1ســەبارەت بــە ژیاننامــە و بەرهەمەکانــی ئیســنام
تالیــش گەلێــک زانیاریــم الی خــۆم یاداشــت کــردووه.
بەشــێک لــە زانیارییــەکان ،ئیســنام تالیــش خــۆی
بــۆی نووســیوم و بــۆی نــاردووم .یەکــەم جــار ڕۆژی
 2013/11/17توانیــم پێوەندیــی پێــوە بکــەم و چەنــد
پرســیار ســەبارەت بــە ژیاننامــەی و بەرهەمەکانــی
ئاراســتە بکــەم .ئەویــش بــە خۆشــحاڵییەوە وەاڵمەکانی
بــۆ نووســیم و لینکــی چەنــد وتــار و لێکۆڵینــەوەی بــۆ
نــاردم کــە بــە زمانــی بۆســنی و ســربی و ئینگلیــزی،
لــە ئینتەرنێتــدا ،دەربــارەی خــۆی و ڕۆمــان و
کورتەچیڕۆکەکانــی نووســراون.
[ ]2ڕۆمانــی «چیڕۆکــی سربرنیتســا» کــراوە بــە
عەرەبــی و لــە الیــەن دەزگای «دارالســام» لــە قاهیرە
چــاپ و باڵوکراوەتــەوە[ .قصــة سربرینیتســا ،اســنام
تالیتــش ،ترجمــة :د .صهبــاء محمــد بنــدق ،القاهــرة،
دار الســام.]2008 ،
[ ]3هەڵبــژاردەی چەنــد نۆڤێڵــی بۆســنی -
هێرزەگۆڤێنــی ،لەالیــەن :عیــزەت موراتســپاهیش.
ئــەم کتێبــە بــە زمانــی ســوێدییە 24 ،چیڕۆکــی کــورت
و درێــژی لەخــۆ گرتــووە ،کــە هەریەکەیــان هــی
نووســەرێکن ،کتێبەکــە  270الپەڕەیــە و ســاڵی 2009
لــە بۆســنیا  -ســەراییڤۆ بــە هــاوکاری چەنــد کۆمەڵــە
و ڕێکخراوێکــی ســوێدی و بۆســنی  -هێرزەگۆڤێنــی
وەرگێــڕدراوە و ئامادەکــراوە و چــاپ کــراوە ،لــە
کۆتایــی کتێبەکــەدا کورتەیــەک دەربــارەی ژیاننامــە
و بەرهەمەکانــی هــەر  24نووســەرەکە نووســراوە،

کورتەچیڕۆکــی (گەڕانــەوە) لــە الپــەڕە  166تــا 177ی
پڕکردووەتــەوە.
[ ]4جووتیــار تۆفیــق هەورامــی ،کــورد لــە بۆســنیا
لــە چیڕۆکێکــی ئیســنام تالیشــەوە ،پاشــکۆی «ئەدەب
و هونــەر»ی ڕۆژنامــەی «کوردســتانی نــوێ» ،ژمــارە
 ، 2013/12/3 ، 849ل.4
[ ]5لــە کورتەچیڕۆکــی (گەڕانــەوە)دا زۆربــەی جــار،
نــاوی کــورد بەشــێوەی بۆســنی نووســراوە «گــورد»،
تەنانــەت نــاوی گوندەکــەش بــەم شــێوەیە نووســراوە
«گوردیشــی» ،واتــە گونــدی کــوردەکان.
کۆماری بۆسنیا  -هێرزەگۆڤینا:
کۆمــاری بۆســنیا  -هێرزەگۆڤینـا دەکەوێتــە خوارووی
ئەوروپــاوە .واڵتەکانــی دراوســێی بریتیــن لــە کرواتیــا،
ســێربیا و مۆنتێنێگــرۆ .ژمــارەی دانیشــتوانەکەی
نزیکــەی چــوار ملیــۆن کــەس دەبێــت کــە بەشــی
زۆریــان بۆســنی ،ســێرب و کرواتــن و چەنــد ئێتنیکــی
بچووکــی دیکــەش لــە نێویانــدا دەژیــن .پایتەختەکــەی
نــاوی ســەراییڤۆیە .ڕووبــەری واڵتەکــە پەنجاویــەک
هــەزار کیلۆمەتــری چوارگۆشــەیە .بانجالــوکا ،تــوزال و
مۆســتار لــە شــارە خــۆش و گەورەکانــی بۆســنیان.
زمانەکانــی ســربی ،کرواتــی و بۆســنی زمانــی ڕەســمیی
واڵتەکــەن ،بۆســنیا وەک بەشــێک لــە واڵتانــی
باڵــکان ،چەنــد ســەدە لــە ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی
عوســمانیدا بــوو .لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی هــەژدەدا
کەوتــە ژێــر ســایەی ئیمپراتۆریەتــی نەمســا .پــاش
یەکەمیــن جەنگــی جیهانــی بــووە بەشــێک لــە واڵتــی
یۆگۆســاڤیا .ســااڵنی  ١٩٩٢ - ١٩٨٩بــە هانــدان و
کۆمەکــی چەنــد دەوڵەتــی زلهێــز ،جەنــگ و پشــێوی
لەنێــو نەتەوەکانــی دەوڵەتــی یۆگۆســاڤیادا بەرپابــوو.
ســاڵی  ١٩٩٢بۆســنیا وەک واڵتێکــی ســەربەخۆ خــۆی
ناســاند و لەالیــەن واڵتــە زلهێــزەکان و ڕێکخــراوە
نێودەوڵەتییەکانــەوە ســەربەخۆییەکەی ،ســەلمێنرا.
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