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لة . لة دايك بووة**  لة شاري قاميشلي، لة باكووري سوريا1951سةليم بةرةكات لة ساصي 
هةر لة منداصييةوة  .  هاتؤتة سويد1999دواتر لة قوبرس و ئينجا لة ساصي . حةفتاكان لة لوبنان ژياوة

.  سةليم بةرةكات چاك چاك دةيزاين، خؤناساندن بة كورد، لة سوريا شتثكي قةدةغة و تابوو بووة  
: لث ديسانيش ذؤژثك لة ذؤژان كة لة قوتاخبانة گفتوگؤ لةسةر نةتةوةكان دةكرا، ناوبراو گوتبووي

ي زياد  بؤ ئةوةي ئةم كارة بؤ مامؤستاكةي ئاسان بكات، ئةم ذستةيةشي لة قسةكة  . " ئثمة كوردين"
مادام تؤ كوردي : "وةرامةكةشي وةرگرتبؤوة. . . " وةنةبث ئثمة جوداخواز بني، بةألم: "كردبوو

 :ئةو سةبارةت بةم ذووداوة دةصثت.  ساص بووة16ئةودةم سةليم بةرةكات ***. "بگةذثوة توركيا 
ة  مامؤستاكةم ذثگايةكي خستة پثشم تا بيگرمة بةر، ذثگايةك كة ذاستةوخؤ مين گةياند  -

 . ئةز كوردم، ئةز جودام و دةبث لة دنياي تايبةيت خؤم بگةذمث: بابةتةكةم
ئةو .  ساص دواتر سةليم بةرةكات بة شانازييةوة باخچةي ماصةكةي خؤمي پث نيشان دةدات35

حةز لة باصندان دةكات و . حةز لة نةمام چاندن و باخچة و ذثكخستين ئينجانةي گوصةكان و دةنگي بارانبارين دةكات
بة هةمان شثوةش بةصگةنةويست و سةخت لث تثگةيشنت و . دةشيةوث بة شثوةي جريوةجريو و خوثندين ئةوان بنووسثت

زماين نووسني الي ئةو گؤذاين . ناوبراو لة زماين نووسيندا كارامة و دةستذةنگينة. بثگومان تژي ئةندثشة و جوانيش بث
بؤ سةليم  " نووسةري كورد. "ذةيت هةميشة وةك خؤي دةمثنثتةوةبةسةردا دثت و تاقيش دةكرثتةوة، بةألم بابةيت بنة

 . بةرةكات هةم پيشة و هةم بابةتيشة
ديارة گةلث هةصسةنگاندين چاكيشي . ي سةليم بةرةكات بة زماين سويدي دةرچوو  "پةذةكان"بةر لة دوو هةفتة ذؤماين 

"   پةذةكان "تثبثكي نوثتري ئةو بكاتة سويدي، چونكة هةرچي سةليم بةرةكات خؤيةيت ئاواتةخوازة يةكث بثت ك. لةبارةوة كرا
زماين نووسيين ئةو قووصتر بؤتةوة و .  ساص زياترة نووسراوة و، بةرةكاتيش وةك نووسةر گؤذانكاري بةسةردا هاتووة10

 :لة هةمان كاتدا كاري وةرگثذانيشي زةمحةتتر بووة
اري نووسيندا ذةسةين و ذاسيت يا فةنتازيا بةكار دثنم  ئةوي ذاسيت بث ئةمة چ لة مةسةلةكة ناگؤذث داخوا من لة ك-

شيت مانادار بؤ من ئةوةية كة بتوامن جيهانثكي تةواو نوث بئافرثنم، شتثك كة  . يانيش بة زمانثكي ذؤژانة و قوذس دةنووسم
 :دا دةبثژثسةليم بةرةكات لة شوثنثكي تر. ئا ئةمة من دةكاتة نووسةر. تؤ هةرگيز پثشتر نةتبينيوة و نةتبيستووة

ئثمة لة .  من تةنيا لةسةر بابةتة كوردييةكان دةنووسم، لةسةر هةقيقةيت كوردان كة سةرسامت دةكا و ذاتدةچصةكثنث-
نابث زمان و  . لة هةندث لةو وألتانة بؤمان نيية بثينة زمان و خواستةكاين خؤمان بةيان بكةين. چةندين وألت دةژين

لة كتثبةكامندا هةوص دةدةم   . . نابث هيچ بكةين. لةمةذ نيشتماين خؤمان قسان بكةين نابث . كولتووري خؤمان بةكار بثنني
ئةمة كاري منة و  . زمان بةرز ذابگرم و هةقيقةتثكيش بؤ كوردةكان بئافرثنم، دروستكردين جثگايةك بؤ كوردي لة زمانةكةدا   

 . بةم شثوةيةش دةتوامن يارمةتيدةر مب، هةرچةندة من بة كورديش نانووسم
 :ةليم بةرةكات لةو باوةذةدا نيية كة ذؤژث لة ذؤژان بة كوردي بنووسثت، هةروةك خؤي دةصثتس
 ساصة لة دايةرةيةكي  32ئةوة .  تازة درةنگة و دةسةألتيشم بةسةر زمانةكةدا ناشكث و هةستيش بة پريبوون دةكةم -

ماوةيةكي ئةوةندة زؤر و درثژة . ار ساصمهةست دةكةم هةز. تايبةت بة بثگانانةوة بةرةو دايةرةيةكي ديكة دةگوثزمةوة
 . چاوةذواين مؤصةيت مانةوةم لةم جيهانة گةورةيةدا، كة جثگةي هةموومشاين دةبثتةوة
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ي ستؤكهؤصم بووة شوثين سةليم بةرةكات لةم دنيايةدا، كة خؤي بة دوايني ئيزگةي "سكووگئؤس"بةم جؤرة گةذةكي 
هةروةها مةتبةخة ئازيزةكةي خؤي هةية كة بةر لةوةي هةموو ذؤژثك . خؤي هةيةباخچةي . ئةو لثرة ماصي خؤي هةية: دادةنثت

. بة مةبةسيت نووسني بؤ ماوةي سةعاتثك ذوو لة قايت سةرةوة بكات، لةوثندةرث خواردن لث دةنثت و دةشخوثنثتةوة
 :جيهاين سةليم بةرةكات جيهانثكي بچووكة

لةوانةية ئةمة جؤرثك لة هاوسةنگي بث   .  بچووكة و بةم جؤرةشم دةوثجيهاين من.  لة ماصةوة بؤ دوكان و بة پثچةوانةش -
 . بؤ ئةم دنيا مةزنةي كة لةسةر ذووي كاخةزداية

.  يش بؤ ئةو گرنگثيت خؤي هةية "سنوورنةناس"وشةي . سةليم بةرةكات زماين خؤي بة زمانثكي سنوورنةناس ناو دةبات
، نثوان ذاستةقينة و خةياص، نثوان كوردي و عةرةيب، لة  **** و توركيانثوان سوريا : ئةو هةميشة لة نزيك سنوورةكان ژياوة

 :بة زةردةخةنةيةكيشةوة دةصثت. يش ماصةكةي ئةو لة ناوةذاسيت سنوور هةصكةوتبوو"قوبرس"دوورگةي دابةشكراوي 
ؤچي بة سويدي  زؤر كةس لثم دةپرسن ب: چ سنوورثك بةدي ناكةم، تةنيا يةك سنوور نةبث" سكووگئؤس" بةألم لثرة لة -

هةر كة گومث لة باصندةيةك بوو بة سويدي زمان بكاتةوة، ئةوسا منيش  : ناپةيضم؟ منيش وا ذاهاتووم وةها وةراميان بدةمةوة
 . دةستبةجث خؤم فثري سويدي دةكةم

com. mehabadk@hotmail 
 :پةراوثزةكان

 نووسراوة Harald Bergiusلة اليةن ،  Svenska Dagbladetكؤي كولتووريي ذؤژنامةي سويدي ئةم بابةتة لة پاش* 
 . من بابةتةكةم كورت كردؤتةوة و ناوةذؤكةكةمي كردووة بة كوردي.  دا بألو كراوةتةوة2003-8-8و، لة 

خؤيدا ناوي كوردستاين قاميشلي شارثكي گةورةي كوردستاين بندةسيت سورياية و كابراي سويدي لة نووسينةكةي    ** 
 . بةكار نةهثناوة

ذژمثي بةعسي سوريا بة چ شثوةيةك، نةك هةر دان بة هةبووين كوردستاين ژثردةسيت خؤي نانث و بةس، بگرة *** 
كوردةكاين ئةو بةشةي كوردستان بة بثگانة لة قةصةم دةدا و گوايا ئةوان لة توركيا، باكووري كوردستان، بةرةو سوريا   

 . ديارة ئةمة ذثك بة پثچةوانةي ذاستيية ديرؤكي و جوگرايف و نةتةوةيي و مرؤييةكانة. وةكؤچيان كردو
ناو دةبةن، كة بثگومان مةبةستيش لة هةردوو " سةرخةتث و بنخةتث"خةصكي كوردنشيين دةضةرةكة ئةم شوثنة بة **** 

 ) وةرگثذي كوردي. (پارچة كوردستاين بندةسيت سوريا و توركياية
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