
ە ئۆکرانییەی کە  م ;بە کورد دەڵێت ا،ساڵ بەر لە ئێست 59ئەو شاعیر ز ین دوژمنز ھەردوو گەیل کوردخر  ،شۆڤینیر و  اپیر

 .ەيئۆکرانی

 

 

: جوان عومەر ئەحمەد  نووسینز

 

  59 ( Курдському братовіبرا کوردەکانم  ) بۆ هۆنراوەی 
ی

ی بەناوبانگ  ،ئۆکرانز  ساڵ بەر لە ئێستا لەالیەن شاعیر

لە  (Vasyl Symonenko، Василь Андрійович Симоненкоڤاسیل سیمۆنێنکۆ ) ،یان باویک ئەدەبیانر  ئۆکرانز 

 ماریس 
ی

  و نوورساوە   وە ه 1963ساڵ
ی

دات 1965ساڵ ز و کراوەتەوە Samizdat)) لە سەمیر
ی
دات .بڵ ز مێک ،سەمیر ر

 بووە تی 

انز و  (Soviet dissidents لە ) ر
(ين،  نى بۆ بكه وشهئەگەر وەرگی  ى

وکراوەی خۆی )النشر الذانر
ی
وکرا .دەکاتە بڵ

ی
  يه وەئەم بڵ

یەت ڤسانسۆری یەکێنر سۆ  لە مۆلەت و  ىخۆ تا   خش كراوە، په یان بە شێوەی  کۆنی کۆپیکراو  ،زیاتر دەستنووس بووە

وكراوە. بكاتزگار ڕ 
ی
وکرد بە نهێنز نوورساوەکانز   كه بڵ

ی
دات .تەوە ووەبڵ ز  :بە واتای ،ەوەيوی ئیتیۆمۆلۆژیو لە ڕ  وشەی سەمیر

و  .خود دێت نیا ،سام  اکان بە ڕ هەربۆیە زۆرێک لە بیر
ی
ی  يان بردووەخۆنى ناو  ، يانوکراوەی خودیبڵ  شاعیر

. بە بۆچونز

 ڕوویس به
ی

دات وات (،)نیکۆال گالسکۆڤ ناوبانگ ز   : هسەمیر
ی
.  ىوکراوەبڵ   نهێنز

 دا 10لە الپەرە  (Suchasnistیان زوخئاسنێست ) ،وچاسنیستس گۆڤاریلە   )ڤاسیل سیمۆنێنکۆ(لە دوای کۆچی دوانى 

وكراوە  رۆكه م ناوە ئه
ی
  . وە ته بڵ

" بە یەکێک لە گەورەترین کارەکانز 
ی
  بهە وو و سیمۆنێنکۆی کرد وەسف کراوە ڤاسیل سیمۆنێنکۆ "کورد کۆمۆ براتۆڤ

 ئەدەن  
ین کەسایەتییەکانز  نەتەوەنى و یەکێک لە گرنگیر

    نر كه يهئەم هۆنراوەیە  ، ئۆکرانز پاڵەوانز
ی

لە لوتکەی  جەنگ

اق و کورددا دەرکەوتئ نێوان ر
 یەکێنر سۆڤیەت تێیدا بەشدار بوو.  اتێكک  ، ووەی 

ی
دا کۆبەرهەمەکانز ڤاسیل 2008لە ساڵ

وكراوە ى تێدا(بۆ برا کوردەکانم) دا، 22الپەڕە  له و   وە يهسیمۆنێنکۆ دووبارە چاپکرا
ی
 . وە ته بڵ



و لە چوارینەی یەکەمدا، بە پێناسەی شۆڤێنیستەکان   هۆنراوەکەی ڤاسیل سیمۆنینکۆ، شەش ستانزای )چوارینە(ييه

دەست پێدەکات کە خایک کورد داگیر دەکەن. لە چوارینەی دووەمدا، سیمۆنێنکۆ داوا لە کوردەکان دەکات و هانیان  

کەر و ستەمکاردا بکەن، کە ئام ڕکردنز زمانز کوردی و گەیل کوردە. لە  چوارینەی  دەدات تا شەڕ لەگەڵ داگیر انجیان  بنی 

م و فێڵ و تەڵەکەكانز له ز  دەکاتەوە کە شۆڤێنیر
ین    کۆتایشدا سیمۆنێنکۆ وشەی 'ئێمە' دەناسێنێت و دووپانر خراپیر

 كانز هەردوو گەیل کورد و ئۆکراینییەکانن.  دوژمنه

 

انز دەقێگ ئەدەن  و بەتایبەتیش ب ر
بەکاری  و  کە من شارەزای ئەو زمانە نیم  )ە زمانز ئۆکرانز نوورسابێت هەڵبەت وەرگی 

زمانز ئوکرانز دەزانن و لە یەک لە زانکۆکانز   م كه كه دەخوێندکارە کوردانەی  و  زانى ئه ى كار و شارە ئاراسته (خۆیم نازانم

ز  ەئەوەی دەتوانم  .ئەوێ دەخوێنز ر
 هۆنراوەکە، پێشکەیسر بکەمدا  لی 

ر
بەر زمانز ئۆکرانز نبە زمانز ئۆکرانز لەبەرا  يهدەڤ

انە کورد ،لەسەرچاوەکاندا  ر
 .دەستکەوت کە بە تیبنی التینز نوورساوە م كه ييهوەرگی 

 
ی

ی کشتوکاڵ بە ناوی )میکۆال کۆتس( بە حەوت ساڵ لە ئۆردوگا و پێنج ساڵ لە تاراوگە  1968لە ساڵ ر ر
مامۆستایەیک کۆلی 

وکردنەوەی کۆنی 
ی
ا درا، پاش بڵ   هۆنراوەکە کە تێیدا وشەی کوردی بە ئۆکرانز گۆڕیبوو. رسز

   

 سڤیالنا کۆبتیس 
ی
مامۆستای وێژە و زانستە مرۆییەکانە لە زانکۆی تۆرۆنتۆ، هەڵگری بڕاوانامەی دکتۆرایە لە زمانز سالڤ

ینۆس،   توێژینەوەکانز تایبەتن بە ئەدەب و کەلتوری ڕوویس، ئۆکرانز و بەراوردكارى م بە  لە زانکۆی ئیر ز  ڕیالیر
ئەدەبیانر

. سڤیالنا کۆبتیس  نى و جیهانز
ز  سیمبو  بووبووەهۆنراوەکەی سیمۆنێنکۆ باس لەوە دەکات کە ئینگلیر

ی
 زیندووکردنەوەی ڵ

ی  و کرایەوەبیر
ی
پەیوەندی  ،نەتەوەنى و بەرگری لە چەوساندنەوەی سۆڤیەت، کاتێک هۆنراوەکە بەنهێنز بڵ



  نى لە یەکێنر سۆڤیەتەوە هەبوو و وەرگرتنز سیمۆنێنکۆش بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازبەخواستەکانز ئازادکردنز ئۆکرانیا 

 . خیسر  به  ئۆکرانز نى جیهانز بەبزوتنەوەی ڕزگاریخواز یک واتايه کورد 

وونى پێویستە   وە كاته دووپات دە  وە ئهسیمۆنێنکۆ خۆی 
ر ر
مە و ئاماژەی  ،کە هاوشێوەنى می  ز چونکە تاوانباری باو شۆڤێنیر

لە هەمان دۆچز کورددا   ئەگەر شەڕی ڕژێیم سۆڤیەت نەکەن ،دەوڵەنر  کە ئۆکرانییەکان سەبارەت بە ن     دووەبەوە کر 

  !کۆتانى نی  دێت

 (Vasyl Symonenko) ڤاسیل سیمۆنینکۆ

 

، ڕۆژنامەنووس، چاالکوانز  بووە.  لە گوندی بیڤیتیس، خارکیڤ لەدایک 1935 -01-08لە  یگ  نارساوی ئۆکرانز شاعیر

بەڕای  .دادەنرێت 1960ئەدەن  ئۆکرانز سەرەتای كانز  گرنگه  بە یەکێک لە کەسایەتییە  .ەی بوو ڕەزابزووتنەوەی نا

دانز لەسەر سەرهەڵ  ەهەبوو  يانڤاسیل سیمۆنێنکۆ کاریگەرییەیک زۆر  کارەکانز   ،کیڤ مۆزەخانەی بزووتنەوەی ناڕازی لە

 .دا نەتەوەنى لە ئۆکرانیانر موکراتيبزووتنەوەی د

انێگ جوتیار لە گوندی بیڤیتیس، خارکیڤ ئۆبالست ز ر
پۆڵتاڤا  -)ئەمڕۆ  (Biyivtsi, Kharkiv Oblast)ڤاسیل لە خی 

 بووە.  ئۆبالست( لەدایک

   ،پاش تەواوکردنز خوێندن
ی

چەرکەیس  هەرێیم لە جیاواز  ، لە چەندین ڕۆژنامە1957لە زانکۆی ویالیەنر کیڤ لە ساڵ

 .وەو ئۆبالست کاری کرد

ز   و هەورەبروسکە)بەناوی  شیعری پەرتوویکیەکەمنر
ی

  Silence and thunder " (بێدەنگ
ی

دا 1962" لە ساڵ

و 
ی
ە الوەکاندا ئاشکرا کرد ناو و بەهرەی سیمۆنێنکۆی لە   وە ته كراوەبڵ  . ووەشاعیر

ی )پەرتوویک  دووەیم بە ناوی ۆنێنکۆ ڤاسیل سیم ا،ديکۆتانى ساڵەکانز تەمەنلە   ز ر
 (Earth’s gravity)( زەوی ڕاکێشانز هی 

 چاپ کرا. 



  سیمۆنێنکۆ 
ی

ە وێستگەی ، للەالیەن کارمەندەکانز میلیتسیا پۆلیس و سوپای ئەوکانر یەکێنر سۆڤیەت  1963لە ساڵ

 گورچیلەکانز   سستبوونز  هۆى  بێته دە  م كارە ئه  درێت و دەزۆر بە توندی ئەشکەنجەی  (Smila) شەمەندەفەری سمێال

کۆچی دوانى   1963ی کانوونز یەکەیم 13یەوە لە نەخۆشخانەی ناوخۆنى لە يدواجار بە هۆی وەستانز گورچیلەکانو 

 .كات دە

 

نر بە پێچەوانەوە)هۆنراوەی  ،پاش کۆچی دوانى 
ی
  (گەشتکردن بۆ وڵ

ی
وکرایەوە. 1964لە ساڵ

ی
 دا بڵ

ترین کۆکراوەی کارە ز ر
ت بە پی 

ی
و کرا1963) نشن" لە میو Ччыبە ناونیشانز " ،کانز سیمۆنێنکۆ لە دەرەوەی وڵ

ی
 . وە ته وە( بڵ

 
ی

وکر  1967لە ساڵ
ی
، کراوە ەوە دروستيلەالیەن کۆچبەرانز ئۆکرانی  كه"سمۆلۆسکیپ" لە بالتیمۆر   ى وە دنهخانەی بڵ

  . ناونراوەناوی ڤاسیل سیمۆنێنکۆی  ناوى به

ەی   ،بانگ نەتەوەنى ئۆکرانیا  ،دا 2008لە کانوونز یەکەیم  دراوێگ یادکردنەوەی "ڤاسیل سیمۆنێنکۆ" لە زنجیر

 د. دەرکر    وە مه ناوى ئه  به کەسایەتییە دیارەکانز ئۆکرانیا 

 سەبارەت بە  
 
 شی ئۆکرانیا و کورد: ڕ شۆ  لەیەکچوون

 ئان  سا 13لە  
ی

کورد و   بە لەیەکچوونز ئۆکرانز بەرنامەیەیک تایبەت سەبارەت  Svoboda)سڤۆدا )ادیۆی ڕ لە  2004   ڵ

 .، پێشکەش کرابوو  پێشکەشکار و ئامادەکاری پرۆگرامەکە کە هەر خودی خۆی (ڤۆلۆدیمیر لیاشکۆ  لەالیەنئۆکرانز 

ر یەکانز و ميپێناسەی کورد و نەهامات ( بەوردیVolodymyr Lyashko)ڤۆلۆدیمیر لیاشکۆ  ر
شە ڕ وو و شۆ ی 

 سا 200یەکان لە يیەکلەدوایەکەکانز کوردی کرد و ئاماژەی بەوە کرد  کە کوردیش هاوشێوەی ئۆکران
ی

ودا و ابردڕ  ڵ

 .  كردووەر و خایکو ی زمان و کەلتو ڕ بەردەوام شە بەئێستاشەوە



کار و ەنگ و ئاوارەبجئاماژەی بەوە کرد کە دەرئەنجایم  ،ڤۆلۆدیمیر لیاشکۆ   رەی و ئاوا ىکوردانێگ زۆر   ىون و داگیر
ی
تانز ڵ

 لە و كردووە. تایبەتریش ئەوروپا    به دنیا و 
ی
یڵ ر

 ينر ئۆکرانیاش بە پن ر سەرژمی 
ی

کەس   2088یاتر لە ز   2001ەکانز ساڵ

 دەکەن.  یس گفتوگۆڕوو وە کە هەندێکیان بە زمانز و خۆیان بە کورد ناساند

 ويش ، ئهکردبوو نوێنەری دیاسپۆرای کوردی لە ئۆکرانیا   ( Atti Ali) عەیل ئانر   ڤۆلۆدیمیر بانگێشنر  ،لە هەمان پرۆگرامدا 

 بە ،وی ئۆکرانیانو هەزار کورد دانیشت 25لە ئێستادا زیاتر لە  ئاماژەی بەوە کرد کە
ی
م هیچ سەرچاوە و ئامارێگ فەریم ڵ

ڕ ين
ۆل و  میکوالیڤ، خەرسۆن، ئۆدیسا، سیمفەرۆپ :ی شارەکانز و کوردەکان زیاتر دانیشتو   .استکردنەوەییە بۆ پشیر

ندنەکانز عەیل . ەلە خارکیڤ و کیڤ کورد زۆر  كورد    ن. دەژانکا
ی
زیاتر لە هەزار کورد لە کیڤ دەژین. لە  ،بە پن ر خەمڵ

ونز ڕو بە تێدا و ڕۆژئاوای کوردستان  و  رو  کوردانێگ زۆری باشو بوونز سەر جێگیر ستەتیشگ خ عەیلدرێژەی قسەکانیدا 

نز کوردەکان و هاتنیان تەنانەت لە جۆرجیا و وبو ێج ههۆکارێک بۆ نیشت  ته وونهبایس لە زەمینە نەتەوەییەکان کرد کە ب

تەکان کرد کە کوردێگ زۆر ئامادەی دەبن ر
   . لهئەرمینیاوە بۆ ئۆکرانیا. هەروەها بایس لە ئاهەنگەکانز نەورۆز و کۆنسی 

یان يداوە و بەرنامەیەیک تایبەت یان بە نەتەوەکەیيکرد کە گرنگ  Svoboda)سڤۆدا )ادیۆی ڕ ەیل سوپایس ع كۆتاييشدا

 وە. و لەسەر ئامادە کرد

  4هەروەها لە 
ی

کە سەبارەت بە دۆزی کورد لە الیەن    تردا عەیل ئانر لە چاوپێکەتنێگ 2003حوزەیرانز ساڵ

یم پرسیارێکدا ئاماژەی بەوە کرد كه
ی
ەیە دۆزی ئەم دوو نەتەو   سەرنووسەری ڕۆژنامەی خرێشاتیکەوە ئامادە کرابوو، لە وەڵ

و سەربەخۆ نەبوونز کورد دۆخێگ ئێجگار ئاڵۆزە و پەیوەستە بە دووبارە داڕشتنەوەی نەخشەی ڕۆژهەالنر ناوەند و 

ت،  
ی
ان، تورکیا و سوریا(وە. هەر بۆنموونە من وەک کوردێگ ڕۆژئاوای وڵ ر

اق، ئی  ر
کەر )ئی   داگیر

نر
ی
ڕێککەوتنز هەر چوار وڵ

نر سوریا 
ی
 بخوێنم، دەبێت وەک عەرەب تۆمار کرابێتم نەک کورد! گەر بمەوێت لە زانستگایەیک وڵ

 



 .Kurdish Diaspora in Ukraine ( سەرۆیک دیاسپۆرای کوردی لە ئۆکرانیاAtti Aliعەیل ئانر )

:  لە ساع  ەیل ئانر
ی

  .ەو بو  لە شاری کۆبانز ڕۆژئاوای کوردستان لە دایک 1965 ڵ
ی

 تە ووەچبۆ خوێندن  1986لە ساڵ

انێگ جوتیار چاوی بە دنیا هەڵهێناوە جاران. سۆڤێنر  نر یەکێت ز ر
نر  .خوشکە چوار  و  برا پێنجو خاوەنز  عەیل لە خی 

ی
لە وڵ

ر  ر
 یەکەیم کۆلی 

ی
ی  ر یاڕ ب ،بۆ ماتماتیکوى  ئاراز ر بوونز کیڤ و لەوێ لەبە   ته چووەو دواتر  ەو ی یاسای خوێندو دایک ساڵ

ەکەیڕ گۆ  ر ی ،ویسو ڕ خوێندنز زمانز  لەدوای و   داوەینز کۆلیر ر ر
  واو كردووە ى تهۆکەڕ ئەندازیاری ف کۆلی 

ی
 1993 .  ساڵ

 عەیل لە سا . هێناوە دکتۆرای لە زانکۆی کییڤ بەدەست
ی

ی لەگەل کچێگ کورد کردو  1987 ڵ و هەر لە   ەو هاوسەرگیر

ۆ   دوو و خاوەنز  و  يه کێیڤ نیشتەجێ ر  سیڤان و ئارین.  :ەن بە ناوەکانز ڵکیر

 :  تێبینز

وی کۆچی کورد و نیشتەجێب ی  
  داتا فەرمو مێ 

 ئۆکرانیا: يونیان لە ئۆکرانیا بە پێ 
 
 یەکان

نى کیڤ لە  ر
. قسەیان کردووە ە شێوەزاری کرمانج  ب  كه  کورد لەو شارەدا ژیاون  2 ا،د1919ی ئازاری 16بەپن ر سەرژمی 

 
ی

نى ساڵ ر
کان کە ئەویش نیشتەجن ر یەکێک لە گوندە  ە، تەنها یەک کورد هەبوو ئۆکراینی 1926هەروەها بەپن ر سەرژمی 

م بێبایەخ مایەوە تا سەربەخۆنى ئۆکرانیا کە ژمارەیان يژمارەی کورد لەئۆکران ،بە تێپەربونز  کات .بووە
ی
ا زیادی کرد بەڵ

  نبوو  250-50نزیکەی 
ی

نى ساڵ ر
 کراین ژیاونۆ ئکورد لە   90، 1939بەپن ر سەرژمی 

 
ی

نى ساڵ ر
 کورد لەو و   65ی ئۆکرانیا ، 1959بەپن ر سەرژمی 

ی
 .تە نیشتەچ   بوونڵ

 
ی

نى ساڵ ر
 کورد لە ئۆکرانیا ژیاون.   117، 1970بەپن ر سەرژمی 

 
ی

نى ساڵ ر
 ە. و بو  کوردی یل    122، 1979بەپن ر سەرژمی 

 
ی

نى ساڵ ر
وە ، و ٪( کورد بە  زمانز دایگ گفتوگۆیان کرد55.46یان ) 132و  238کوردەکان ژمارەیان   1989بەپن ر سەرژمی 

،  -٪( 5.46) 13ڕوویس،  -٪( 32.35) 77   -٪( 6.72) 16ئۆکرانز
ی

نى ساڵ ر
لە کۆی  1989زمانەکانز تر بەپن ر سەرژمی 

  59، ن٪( لە ناوچە شارستانییەکاندا ژیاو 75.21کەس )  179٪( بووە 36.55ژن ) 87٪( و 63.45) 151کورد   238

 ڵ٪( لە گوندەکاندا. هۆکاری هە24.79کەس )
ی

ی ساڵ ر
 ئاوسان و زیادبوونز  ژمارەی کوردەکانز ئۆکرانیا بەپن ر سەرژمی 

1989  
ی

ی ساڵ ر
لەدوای بوومەلەرزەی سپیتایک    .ندا لێشاوی ئاوارە ئەرمەنییەکان بوو 1979بەبەراورد لەگەڵ سەرژمی 

 
ی

 سۆڤیەت نر یەکێت لێکهەڵوەشانز سەرەڕای ئەوەش  ،کە ناوچە کوردنشینەکانز ئەرمەنستان هەژاندبوو   1988ساڵ

یدی .ووەوە بۆ ئۆکرانیا سۆڤیەنر پێشنر ئاسانکاری کرد بۆ کۆچکردنز کورد لە یەکێت ز ر
ەکان  بە شەپۆلێگ يزۆربەی کوردە ئی 

 ناگۆرنۆ 
ی

   -تری پەنابەران هاتن بۆ ئۆکرانیا لە ئەنجایم یەکەم جەنگ
ی

کە   ،دا  کە لە ناوچەکە ڕووی  1993کەراباخ لە ساڵ

وودا بە کوردستانز سوور نارساوە ر ر
دی ل ،لە می  ز ر

 گرتبوو.  ەخۆئەم شەپۆلەی کۆچکردن هەردوو کوردی موسڵمان و ئی 

 
ی

نی ساڵ  
  سەرژمێ 

  هەرێم بەپێ 
 ئۆکرانیا بەپێ 

 
  2001ژمارەی کوردان

 سەربەخۆنى ئۆکرانیادا چەندین جار دیاسپۆرای کوردی گەشەی کردووە
نز
ی
  .لەماوەی ساڵ

ی
نى ئۆکرانز ساڵ ر

بەپن ر سەرژمی 

تە(، کە نزیکەی 0.004کورد لە ئۆکرانیا ژیاون )  2088، 2001
ی
ز  10٪ ی دانیشتوانز ئەو وڵ جار زیاترە لە دواینر

 
ی

ی ساڵ ر
  . 1989سەرژمی 

ی
نى ساڵ ر

کەس   236 -٪(، ئۆکرانیا 56.18کوردی ئۆکرانیا )  1173، 2001بەپن ر سەرژمی 

٪( زۆربەی کوردەکان بەپن ر 13.31کەس )  278 -٪(، زمانەکانز تر 18.97کەس )  396 -٪(، ڕوویس 11.30)

ییەکە لەناوچەی لوهانسک ژیاون ) ر
 کەس لە  200٪ ی هەموو کوردەکانز ئۆکرانیان( کە 22.51کەس کە   470سەرژمی 

 ( شارۆچکەبوونوانز و ٪ ی دانیشت1.41دۆڤژانسگ ) شارۆچکەی

بە فەریم لە کیڤ  MIDIA" (AKGO "MIDIA")یەکانز کورد "، کۆمەڵەی ڕێکخراوە گشتی1995ی ئەیلویل 28لە 

 زرا.  هدام

یەد ،د جگە لە کور  ز ر
یانەدا يئی  ر

ز و لە هیچ کام لەو سەرژمی  یەکانیش وەک گروپێگ کەمە نەتەوەی سەربەخۆ خۆیان دەناسێنز

 نەکراوە.  و لە ئامارەکاندا ئاماژەیان نی    ووەرد ناوزەند نەکرد وخۆیان بە ک

یدی دەکەن و بە ڕ ن پەیلە کاتێکدا ئەوا ز ر
 کوردی دەئاخڤن.   مانز کرمانج  ز  شێوەەوی ئاینز ئی 



وی پەیوەندی کورد و ئۆکراینیا بە  ر ر
لە کۆتایدا بەھیوام توانیبێتم ھەندێک بەرچاو رونز و زانیاری سەبارەت بە می 

 و ئاشتەوانى بۆ گەیل کورد و بۆ سەرجەم گەالنز دوونیا و 
 گەیل ئۆکراینیا ئەخوازم.   خوێنەران گەیاندبێت، ھیوای ئاشنر


