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   زةنطةنة زةنطةنةمةال سةعيدمةال سةعيدةمحان ةمحان أأئةوئةو  ::نووسييننووسيين.. . .. . باينباينةةلَلَتاتا  وو  ئةمحةدئةمحةد  براميبرامي  وو مستةفا  مستةفا شوكرشوكر
  

 بةشي يةكةم
 هةر. هةصوثستة و بةسةرهات  پةند وو وهةنگاوي داهاتو و دةنگي سةردةم و دثرين هاواري.. . مثژوو
 لة تةواوي يةكيشارةزاي ئةگةر، ذؤشنبري و تاقمثكي  دةستةذثكخراو وپارت و  و و ميللةت نةتةوة

 پةند، و قةومينةكاين  ذؤشنايي كارةساتبةر لة  وخؤي نةبث دثريين ذووداوةكاين مثژووي و بةسةرهات
 جودابؤ لثك  خؤي دوژمين كاتثك دؤست وهيچ ، هةصوثسيت لث هةصنةهثنجابثنةوة و و تاقيكردو دةرس 

لة  دوور، و لة هةصةوپةصةپذ نة و  و كوثراساكار و سادة، هةصيدثنثتةوةهةنگاوثكيش ناكرثتةوة و هةر 
 ئايديؤلؤجييةتيش.  دةبثتةوة و مل شكانهةصدثر ذووةو سةرةجنامةكةش، دةبثت يةوةدروستي و ذاسيت

ايي ئةو  ذؤشنبةر لة، ئابوورييةو  كومةإليةيتسياسي و  بارودؤخي شيكردنةوةي، مانا فرةوانةكةي بة
 هةصوثسيت هةصثنجاندين فام و تثگةيشنت و. دثرين وي مثژوقةومينانةي و ذووداوو  پةند و دةرس و وانة

  و پةندبةو سةبارةت، تةواو و ذؤشنبريييةكيزانياري  بووين بةبثناپثكث  خؤي نيشانةي، كاريگةر
 بةردي و  بنةماوةدةبنةذاستةوخؤ انةش يئةو زانياري هةردةرئةجنام . نزيك و  مثژووي دووردةرسانةي

 و خةبات  وكؤشش و هةوص و هةصوثست  لة پاشتريشو، اسيسي ذؤشنبرييي گةشةكردينبناغةي 
 كة، ناوثك جةباري ئاكؤ، ماوةيةكة لة سايتثكي گةندةصةوة. ذةنگ دةدةنةوة ذاستةقينةدا تثكؤشاين
پثشوةخت ، دةكاتةوة بإلو خؤي نووسينةكاين دايجةبار ئاكؤ دكتؤرناوي  لةژير جارةهاش

، گةلةكةمان خوالثخؤشبووي يبئةدي زانا و و خؤي نثوان لة، درؤزنانة و ساختة خزمايةتييةكي
 لةخؤ خثر و پريؤز سةر ئةو زاتة دنةرببؤ هثرش، و سپثر قةصغان دةكاتة، دا) مستةفا شوكر (مامؤستا
كة ، كردبوو تةرخان كورديدا و پريؤزي  ذةسةنوشةي كورد وژياين خؤي لة پثناو  و هةموكة، نةديوةي
لة پةنا ، كتثبانةي كة زؤرينةي ئةو تايبةتيشبة ، هةية ويذدراةرگثو و دانراو كتثيب پةجنازياد لة 

من . گةياندووة چاپ حوسثندا بةسةددام  حكوومةيت وووةك  ديكتاتؤريو خوثنذثژ و ذندةوذژمثثكي د
مامؤستا خزمايةيت لةگةص  بة خؤي، گرثبةستثك چي و بة چؤنچؤين، ناوة جةباري  ئاكؤئةو، نازامن

، و ديوة ئةوزةنگنةكاين ديوي  لة  شوكرمامؤستا بة تايبةتيش كة ؟ داوةشةتةك دا زةنگنةشوكر مستةفاي
كاين  ناودارةشثخة لة ماصةوةشيان. يوي ئةمديودا هةند تةنيا لة شعةشريةيت جةباري دةزاننيوةك 

، ية ئاكؤ ئةمهةرچةندة. ناگةنةوة جةباري  عةشريةيتبة، بيهثنيتةوة مكثكيداةچهةرچي  و بة نشةدةصة
 ئةو، هةمانةكةي بةإلم مستكي نثو، ) ) سةري لة سياسةت و مياسةت دةرناچث ( (خؤي دةصث وةك هةر

تةسكي نثو سياسةت  كرمؤصي بريثكي و ةكين و ذق سةر  پةردة لةة وةكةنةو دپوچةص ئيديعايةي
بة كام كة سةر  دةيسةملثنثهةر خؤي  و دةخاتة ذوو خؤي  دةسةكةيذاستةوخؤ پاشتريش. ةنةوةهةصدةد

، دوثنةب كورد ( پثشينان دةصثنهةر وةك، سياسةتةنثو   دؤذاويگةندةصي وو سةرلثشثوا قوتاخبانةي
 تةنانةت و دؤستايةيت و اليف ناسياوي لة اليةكةوة،  ناوةئاكؤ ئةم) . شةرعي خؤي دةكاتخؤي 

خؤي پثوةي ، يش كردن بؤ شوثنگومكثو،  لثدةدات مستةفاداشوكر مامؤستا لةگةص خزمايةتيش
 بةعسي تؤمةيت دؤستايةتيكردين، ة ناپاكان بث شةرم وزؤر، ديكةوة لة اليةكي چي كة، ثدةكثشهةص

 شوكر مامؤستا ! نةتةوةكةي خؤي گةل وبةرامبةر بة دادةنث نادصسؤزي  بةو، دةداتة پاص گؤذكراوي
ة  بهيچ پثويسيت، هةبووبث نةفامي  سفصةيو ئةمةك بث، و دؤستثكي وةكوو تؤي خزم  ئةگةرمستةفا

 خزمثكيئاسيت  ئةگةر لةيةك تؤ. نةبووة  سةددامي بةعسئاسايووسةرسةخيت وةكدوژمنثكي 
 خبةيتة كار و لث ئريةيييذق و قةصةمي ئةمةكانة   بثئةوةندة، شوكردا امؤستام وووةك پةپوولةئاساي
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اسيت ي لة ئدئة، هةصبةسيتناذةواي بؤ ودةلةسةي حةلةقوبةلةق و درؤ تةشةر و قسةي تانة و بوختان و
 وا نةبوو ذاستتر ا ئاي؟ ناگةنةوةدي بة يةكخزمايةيتبة كة ، چؤن يب دةبثدؤستاين ديكةتدا هاوةص و 

بثشةإلندا   لةثرشكوو وةتا، خمابن سةد. بشكاندباانةت كةللة شةكرئةم ، كوو خؤي لة ژياندا مابوووةتا
 بؤ تةنانةت، ردنةدةكزايت ئةوةيان ، پياوي بةرماوةخؤر  كةمتيارة ذثوي وچةقةص و، بوو

 كيفي زةليلي نثو سةريان لة، كيسةصئاسا هةميشة و، مؤصگاكاين خؤيان دةربثننسةر لة ، سةرةتاتكثيش
 سةر دةكات و ودةلةسة و سنگ دةرپةذاندندرؤ الفوگةزايف كة ئثستا بةإلم. دابوو حةشاريدا  ملكةچو

بن سثبةري  بةر  شؤذةسوارانةيزيل قسةيپةنا  ةل  دةبينني بةچاوي خؤمانئةوةتا،  لة برةودايةبازاذي
و ئاوي ،  تثكةص و پثكةصدةسةكاندةيانةوث  و، لثدةدةنسةردا  بة  فسفسپاصةوانثتيماناليف، ديواراندا
 كؤرپةيي بة بة،  ناو جةباريي ئاكؤ تؤكة دصنياممن . بكةن لثخن كوردستامنان لث كاينةسازگار كانياوة
كة ئثستا ،  ئاساشوكر مامؤستا ووو ئةديبثكي وةك زانا ووچونك، كراوي ش گؤ پةروةردة و پشيلةشريي

كةچي تؤ لة .  وازي لث هثناوةو،  دةسيت لث شووشتووةشةيتانيش خامؤشيية و  دونيايسذبووي
 هزر و ئارامي و هثمنيي بةو كارةشو ،  القي بة دةمدا دةبةيت پةيتا پةيتالثي ناگةذثيت و گؤذةكةشدا

كةي مثژووي  پذ شكؤورشةدارةذووة   دةتةوثو، دةشصةقثين كوردي  پريؤزي ئةوينداراين وشةيبريي
مةال شوكر مامؤستا : (كة دةصث جةباريية وسينةكةي ئاكؤنو ئةمة دةقثكي.  بذووشثينكورديئةدةيب 
 مامؤستا و مةزهةر دكتؤر كةمال وذؤژبةياين  جةميلي مةال مامؤستا و مامؤستا مةسعوود حمةمةد لةگةص
 و ةذيسمود عةبدولكةرميي مةالمامؤستا  وجادي ةسعةالدين  مامؤستا وزبيحي  عةبدولذةمحاينمةال 

 من) .  كردووةبةعسدا ژمثيلةگةص ذ هةصسوكةوتيان لة جؤرةكانيش بة جؤرثك يةك هةر.. . ديكةدائةواين 
، ن بثبةريعةشريةيت جةباريش لثيو ، ) ئاكؤية  ناويشينة جةباريية و نةكة  (جةباريية  ئاكؤدصنيام ئةم
 پةيدا خؤيبؤ  ثذهاو  دةيةوثبةو بةصگةيةي كة. بووة بةعس  هاوكاري هاوةص وخؤي  كةلةوةيبثگومامن 

 يةتييةكةسا پاص ئةو هةموو زانا و ئةديب و بداتة، بةعسهاوكاريكردين  مؤركي فريودانةش بةو و، بكات
و شثوة هةرزةگؤيي  ئةم.  دثننپثك نةتةوةكةمانؤشنبرييي ذپشيت  بذبذةي كة، انةيكورد هثژا و ناودارة

 پثشووي پاش حةفتاكاين سةدةي  تاقمةكةيهةصوثسيت كاوثژكردنةوةي هةمان كوتومت، ذةفتارانة
لةژثر و ) ذوانگة (دةيانويست بة ناوي،  بة مةبةستثكي گإلوةوةكة، زارةئا يازدةي بةياننامة مثژينةكةي

، نوث بريي، نوثوشةي  (داةمبةرپثغ  زةردةشت پريؤزةكةي درومشة پةنا لةو،  نوثخوازيپةردةي
  ئةوةداهةصپةي لة، بةعسي گؤذكراودا كراوةكةيذؤشنبرييية ئاراستةنادةزگا ساي لة و ) نوث كرداري
  گثرةشثوثن وو  نةزانبة،  كورد ناودارةكاينكةسايةتيية وكوردستان  شؤذشةكاينكة سةرجةمي ، بوون

حةزرةيت  وو وةك كةصة شاعرياينو كوردي وايةتينةتةساماين و ، لة قةصةم بدةن، فام كةمو  گثژووثژ
و ،  وةفاييوو كوردي و بثخود و ذةجنووري  سامل و، مةالي جزيريو  خاين ي  ئةمحةدو مةحوي و نايل

 وناوزةد ، نادانو  رلثشثواوو سة گثلةپياو بة، تاصةباين ذةزايشثخ ؤيي و  كحاجي قادري فةقث تةيران و
دةورثكي  هيچشوكر  مامؤستا: (ديكةدا دةصثجثيةكي لة، ئةمةكة  بةباريية جةئاكؤ ئةم.  بكةنلةكةداريان

 بة و  سياسةتدالة وكةوتووة ؤلييت و كةمتةرخةميدا كؤمسؤپ الي زياتر بةبةصكوو ،  نةبووةلة سياسةتدا
 كة بة،  كةسثك دثتلة  سةيرم زؤرمن) . جؤرةكانيش پةيوةندي لةگةص ذژمثي بةعسدا هةبووةلة  جؤرثك

، بدات بةخؤي ئةوة كةچي مايف، ) دةرناچث و مياسةت  لة سياسةتسةري (كة  بدركثنثؤي ئةوةخدةمي 
 لة ئةمة دياردةيةكي پذ. بدوث سياسييةكانمةسةلة  كرؤكي نثو لة، ساويلكانةساكار و  زؤر سادة و

 دةبثريية جةبا  ئاكؤئةم ئةگينا بةصگةي، بثباو كورددا هةرزةگؤيايننثو  لة هةر مةگةرتةنيا  و، وشةخة
ئةوةتا  يان ؟ ناويان بزذثنثگوماناويدا تارايةكي  لةژثردةيةوث ئةو زاتانةي كة لة بةعسيبووين، چي بث
 بث تؤمةيت بةشينةوةيئةگةرنا ، بووبث بةعسيبوونةئةو  يحاص يتةشايبةشدار و لةگةصياندا خؤي  دةبث
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 پثوةي ؤرةپياوة بكة ئةو، دةروونييةنةخؤشييةكي  دركاندين باري ةي دةسپووچي وماي، بةصگة
  چةپذةوثكيو پؤليتثكؤكؤمس مووهة كة، بثجةبارييةوة  ئاكؤ  ئةوپثودانگةي و پثوةر بةو. دةتلثتةوة

دواي  يةك لة ذژمثةيا ، بةعس ذژمثي لةخزمةيت،  عرياق ژثردةسيت كوردستاين عرياق ووإليت
لة ، شةهيدة  هةموونة ئةو و، ةدران سثدارة دلة سةالم عاديل  نةنة فةهد و، ن بووبعرياقدا يةكةكاين

، گؤراين نةمروو مامؤستا  وةكداهثنةرثكي و شاعري  نة كةصةو، ندةبينراشيوعيدا  ذيزةكاين حيزيب
دميوكرايت حيزيب بة  دةبثئةي . دةبوودةردةسةريية و ئازار و موو ئةشكةجنة هة ئةو دوچاري

، راية ئاشكوةك كة،  چي بصثيقامسلوو د وةمةحم پثشةوا قازي وووةك شةهيداين و، كوردستاين ئثران
 ي) ك. د. پ (يان. دةگثذا ةشبةصةكيانذدةواردا  يةك ژثرلة،  توودةي ئثراندا حيزيبحيزبةكةيان لةگةص

لةگةص حيزيب شيؤعيي  حيزبةكةيان،  نةگةذابووةوةسياوبارزانيي نةمر لة ذو كوووةكة تاعرياق 
 مامؤستا: (دةصثيئةو بؤچوونةشت كة  وةإلمدانةوةيبؤ . ونبو دراوذووي يةك  دوو و ديو دوو، عرياقيدا

لة  سةرمان،  تؤومن  هثشتا كة، بزاينئةوة  دةكةمحةز  . ) . ..نةبووة سياسةتداشوكر هيچ دةورثكي لة 
 هةواصةي بةإلم نادةمةوة وةإلمت من.  بووةسياسةت يخةريك،  شوكر مستةفامامؤستا،  نةجقابوويةلكة
  نةبةردةي خوثن گةرم والوةئةو ، بزانة و بپرسة لثي و، دةكةمةوة تاصةبانيت لجةال مام  ذثزدارالي

  الواينيستيضاصيف لة، كوردة ذؤشنبرية كث بوو سياسةمتةدارة  ئةوو، كةركووك گوذگوذي  باباشارةكةي
، و) وارشؤ (بووةگةياندخؤي دا قاميشلووذثي بة   مةينةيت وسةد بة كة،  دا1955 لة ساصي، ييجيهان

گوثي  بة، مةزصوومييةيت كورديان، دةوصةتييةدا نثو اصةضيستيفلةو ،  تاصةبانيداجةاللةگةص بةذثز مام ل
ئازادخيواز كوردين  :بانگيان دةكرد خرؤشةوة جؤش وو   بة ورژمو، دةچپاندجيهاندا  خيوازاينذزگار
لةو  ن مام جةاللچؤكة ، امةوةذگثبؤي  مستةفا شوكر مامؤستا. ئثمة  مةردينشوورةي پؤإل و، ئثمة

هةر : (دةيوت، هةصگرتبوو و بةرز، ي) بارزاين  مستةفايمةال ( پثشةواوثنةيةكي گةورةي، فيستيضاصةدا
 خوي تةوة و گوماين لة كوردايةتييةكةيبچث خؤيدادةبث بة، ي پث نةبثيبارزان كوردث وثنةي پثشةوا

 بةرامبةرترييان  و شري يةكثيت واريت پسةردةمةي كة لةو ، و بزانةمام جةالل بپرسة  ثزذبةلة ) . هةبث
مامؤستا حةمةي كاكة شوكر مستةفا وحمةمةد و  مةسعوود بةذثزان مامؤستا، بوو لة كةواندا يةكديبة 
سةفا و  هاتوچؤ ولة ، كورد يكؤذي زانياري دامةزراندين  مةبةسيتكة بة، ي مودةذيسكةرميعةبدول مةال
 نثوان لة  ناوبژيكردنبؤ، بووجةالل كثي ذاسپارد مامبةذثز ،  بوونسلثمانيداهةولثر و  نثوان يامةرو
ث و پاشةكش،  هثنابوو تثدا فةشةليان سياسةمتةداراين كورد ئةوةي كة هةمووپاشلة  ؟ و يةكثتيداپاريت

 پثي جةالل مامچؤن ، وة ئاصؤزة ژثر ئةو بارةبچنة  نةيانويستبووئةمانيش كة، كردبوو لث تيانؤبايةكو 
لة وةإلمدا پثي   بارزانيش مةسعوودبوو كاكةئةو. سةقامگري دةبثئةوان  بة تةنيا كارة ئةم كةوتبوون 
  ئةگةريان. پةسةندةيشةوة  الي منبة، دةكةنبؤ هةردووال دةسنيشاين  ثوةئ  كةچارةسةرث هةر، وتبوون

 لثوة باست پةروابث بث نةزاكةت و وا ، ناسيبا  دوورةوةت لة) دةمة حممةسعوود ( مامؤستاتؤزقاصثك
بة هاندان و فييت ، بةعس ذژمثي، ) 1975 ( ساصيةكةيشذهةرةسهثناين شؤ پاش لة ئةوةبوو. نةدةكرد

 دةزگا  سةربووةخستفشارثكي زؤري ، ذؤشنبريييةكةي بةغدانادةزگا صةمفرؤشةكاين ةكوردة دؤذاو و ق
 لةسةر) . بووم يارةكةضگؤ سةرپةرشتياري لةوثخؤم   منكة(، ةوةكورد ي زانياري كؤذيذؤشنبريييةكةي

  شثرانة وسةدداميدابةعسي  ذووي بة، مامؤستا مةسعوود، ) )  خمتلميزانالتوازن ايل  اعادة ( (كتثيب
، كة زؤري بؤ هات، يناچاربة دةرئةجنام تا ،  و ملي بؤ كةچ نةكردنذاوةستادلثرانة 

كؤذي   لةچونكة مامؤستا،  گريسايةوة بؤي لة ئوردنوبةجثهيشت  وإليت، چارةنووسثكي نادياربةرةو
  بة پةرؤشةوة حوسثنسةددام، ذاذدبارودؤخةكة گؤ  كةتا پاشتر.  بوو شةرفئوردنيدا ئةندامي زانياريي

 كة هةر دا نارد ويبة شوثن، لثبوردنةوة بة عوزرخوايي و داواي ثدديينتاها حم، لمام جةال وةزيرةكةي
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 مامؤستا مةسعوود كة، بزانن ئةوةش  دةكةمحةز. بةخشيپث بيلثكي نوثي بة خةإلت ؤئؤتؤم گةذاشةوة
. دةبرد بةسةر ژيانيان كرثگرتةييداخانووي  وكرثنشيين لة ، ش لة بةغدا شوكريمامؤستاو  حمةمةد

 ئةگةر كةسثكي :وت  پثياينذاشكاوانة و  پارتيدا هةصشاخابة ذووي  هةولثرمةسعوود بوو لةمامؤستا 
ئةوةتا ، هةولثرنةك كوردستانة ي هةرمث پايتةخيت هؤكدةزانث د وا، بكات كوردستانلة  ذوو اينبي

ئةو  هةر،  دةكوژرثزةالمي تثدابةفر  لةسةر قاصبث و، كارةبايي بثلةبةر  هةولثريش لة وچراخانة لةوث 
 خؤيانةوة يكإلو بة  دةستيانكة، ثصبث بةجث كةسانثك بؤ  هةولثركة،  كردهةصوثستةش ناچاري

لة  كة، ش خوالثخؤشبوو مثژوونووسييجةميلي ذؤژبةيانيمةال   مامؤستا هثژادةربارةي. گرتووة
  ئؤغصي نائب مزگةيتخةتييب وئيمام ، لة شاري كةركووك  كاتثكدالة،  پثشووةوةسةدةي شةستةكاين

، ييهةينذؤژاين  بةناوبانگةكاين ئامثزة خوتبة كوردايةيت و جوامثرانة  نةبةرد وهةصوثسيت لةسةر. بوو
  ئةديب ويةكةم، دا) 1963 ( ساصيلةدةرةجنام تا ، كرا توند  ذژمثي عرياقةكاين لة زيندانجار چةندةها

 هةر لة و، شؤذشةوةيزي ذ چووة، كورد بوو سراوي ناامؤستايمكةسايةتيي ناوداري كةركووك و 
، بوو لث  دميوكرايت كوردستايني پاريت) س. م (كة بنكةي، لة شاخ  ماوةتةوةژيكةإلنةكةي شارؤچكة

ئثران  لةئاوارةيي  بة يشپاشتر. نةزر دابوو، كوردستانينةوةي مثژووي كورد و  نووسؤ بخؤي
 خؤتئاسا ئةگةر، دةبرد بةسةر ژياينهةر لةوث ،  تا بةرپابووين شؤذشةكةي خومةينيشو، گريسايةوة

 شثوة بةوهةصبةتة ، باسي لثوة دةكةيجةنايب نا موبارةكت  وووةك، بوواية بةعسدا  ذژمثيخزمةيتلة 
 و، نةدةكرا شةهيد  و تثإلبة تةور،  بةغدا شاري لةخؤيدا ماصةكةيدوذ لة ، انةض نامرؤ وئامثزةذندود

تةنانةت باوكي . نةدةگرتيدا شكةةكتثبخاندةسنووس و هةموو   ئةوسةر بة دةسيت،  ذژمثپاشتريش
گوللةي بة ، بة هةمان شثوة، مامؤستا مةال ئةمحةدي فةرقانواتة ، ا مةال جةميلي ذؤژبةيانيشمامؤست

، ئةميش بؤ پاراستين گياين خةصكةكة، كة ذووي لة گوندةكةيان كردبوو، زرثپؤشةكاين بةعس
  ذژمثيو بةرةوپرييي زرثپؤشةكاين، ذاگرتبوو بة هةردوو دةسيت بةرز و،  بة كراوةييقورئانثكي

، جةميلو قورئانةكةيان بة خوثين باوكي مةال ، دابوويانة بةر دةستذثژئةوانيش ،  چووبووةوةبةعس
،  السةنگةناجؤر وناچيزة و  زؤر ئةو پثودانگةشت. و هةر لةوث شةهيديان كرد،  كردي خاك و خؤصنةتص
 بچووكتر يانگةورةتر ،  داهثنةرثكو دهونةرمةن يان، ئةديبثك  نووسةر ولة سياسةمتةدارثككة 

پثچةوانةكةشي . نگةورةترلة سياسةمتةدارثك  زؤر، هةن ئةوتؤ  و هونةرمةنديئةديبچونكة ، دادةنثي
 ستالني و هيتلةر وكةواتة دةبث ، بث هةذةمةكييةي الي تؤ ساكار وسادة و  پثوةرة بةو. هةر ذاستة
  وبؤشكني كافكا و  سارتةر و مةكسيم گؤركي ولة دستؤفسكي و،  و بينؤشثثنسةددام حوس و ئةتاتورك

گةورةتر ، هتد.. . بثشكچي يسماعيل ئ بتهؤفن و و مؤزارت تاغوور و گؤتة و شؤبنهاوةر وستانسالفسكي و
 پثدونياي نووسةرثكي  ري و و شاعئةديب هيچ كة،  بة پثچةوانةشةوة سياسةمتةداري ئةوتؤش هةن!بن

 و خؤذاگريو  و خةبات هةصوثست، پثوةرةكة كةواتة. يان غاندي،  مةندثالبةصگةش نيلسؤنبؤ ، ناگات
 گةورةيي، مثژوويية هةصوثسيتهةر ، ةكي ديكنةك شتث،  دةيقرسثنثداهثناندصسؤزي و مرؤضدؤسيت و 
  بصثني كةزؤر جثي خؤيةيت بؤية.  دةسنيشان دةكاتپياوثك بؤرة گةندةصيي يان كةسايةتييةك

مامؤستا عبدالكرميي مودةذيس   ومستةفاشوكر   وجاديجدين سةةدو عالئحمةمةد  مةسعوود يانمامؤستا
 و مام جةالل و كاكبرامي ئةمحةد مامؤستا  لةزؤر ، يو پريةمثرد و نايل و مةحو دكتؤر كةمال مةزهةر و

 بصثني ناشث خؤ.  پثوةرثنةبكر  دةسذؤيي و كةصةگاييدةسةإلت وتثإلي نابث لثرةدا . گةورةترن مةسعوود
 و مةنسووري حةالج حوسثين لة  بيالةموقتةدير  وگةورةتر ثنحوس ئيمام لةمةعاويية كوذي يةزيدي 

 لة ئةمحةدي ي خوثنذثژ مةنسوورجةعفةري ئةبو، و ي عةيللة ئيمام  ئةبو سوفيان كوذيمةعاوييةي
 كورد و بؤ،  ئةو زاتانةكة بكةيندثرينانة نة تةماشايةكي ئةو ساما ئةگةر. ن بگةورةتر حةمبةل
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 لةكاميان  كة ستيية دةدركثننياذ ئةو صدةرحا، هثشتووة جثيان بةلة پاش خؤيان ، مرؤضايةتيي
 هةصوثسيت، ثكپياو بؤرة يان گةندةصيي، يةكيكةسايةتخاوةن  پثگةي. رةترنگةو  وتر كارامةكامانةيان
: دةفةرموث حةريق وو مامؤستاوةكهةر . نةك شتثكي ديكة،  مثژوويي دةسنيشاين دةكاتنةبةردانةي
 هةر ئةگةر  ديموشتةري نادامن، نةزةربازاذي بردة   سةدةفمةزم و دوذي مةعين و لةفزيگةوهةري ن
 يةكثكي سةد، خؤيةوة ئاسيت و لة يةكةهةر )  ويژدان ئةمةك و خاوةنبة ( ئاسايؤت  وةكووكوردثكي
 ئثستا، بةعست ناو بردوون بة ياريدةدةري، ي سفصةتؤ كة، بداية ئةجنامزاتانةي  ئةوكاري  ئةركي

ي و خاوةن فايلدووذوو  قةصةمفرؤشيكةساين  دةسيتبة ،  نةديولةخؤ  جةماوةري كوردي خثرخةصكان و
  لة كة قةصةمفرؤشانةيئةو. دةناإلند نةيان، ساردكةرانةوة ماستاو وبؤرة پياوان  و مةراييكةران و، دؤذاو

 لة هةموو مةجنةصثكدا و، سووري بةربووك ئاهةنگثكدا و لة هةموو، جؤكةر يارييةكدا وهةموو گةمة 
 پثسيت خؤيان گيذةن، تةصةب بةپثي بازاذ و عةرز و جؤبارثكيشداجؤگة و  لة هةموو و، و كةوچكئةسكؤ 

دووبةرةكي   ئينشيقاق ودروستبووين مايةي دةبنة ة دووذووانةشي ئينتيهازي خؤفرؤش وئةو هةر. نگؤذدة
 ئةو لة پةنا، يةكثيت و پاريت ئثستاهةصبةتة ، ئةگةر وانةبا. گثرةشثوثين و ديكتاتؤرپةيدابووين و 

 مايف و، چاصبةزيندة ميوكراتييةتياند، بةم شثوةي ئثستا، هةصنةداتةوة سةر نثوخؤبيانوةي كة شةذي 
 دةسةإلتيان سةرلةنوث و، نةدةكرد پثشثل يةكةميان و بيست سةردةمي سةدةي  چةوساوةيي كورديضمرؤ

 يةكثيت، نةبواية دةسةإلتبةروبوومي  بةشينةوةي. نةدةكردةوة بةدةرخؤنة هيزة، لة نثوان خؤياندا
  شاريعةلوةكةي، و دروستكراودا ي حازربةدةسترددةسكناوي زايت ئةوةي نةدةكرد لة ژثر  نيشتيماين

لةسةر كاإل و  نرخ،  خؤيةكةي كةصةگايي زةبريبة  وبكذثتةوة لثماين لة خاوةنةكاين دثريين خؤيس
كة   ئةوةبووترسةيرلة هةمووي . بكات دةوصةمةندتر دةوصةمةند  هةژارتر وهةژار. دابنث شتومةك

ةر س ذؤستةمانةي بة بازثكي  وسةندةوة  بؤگةورةي وذثكيگ  ونامةردي نةيكردة، كوردسات سةتةالييت
 كة، كرد بةراورددهؤكدا  ي وةكيشارثكي سياحلةگةص  كاإلي نرخي  چووو،  دايبؤ كةركووك و هةولثردا

 ئا. نةهاتووةبةسةردا   گؤذانكارييةكيهةرواية و هيچئثستاش ، چؤن بووة دةقيانووسةوة لة زةماين
كة   بزاينئةوة حةزيش دةكةم. دةبنةوة يةكاإل قةصةمفرؤش هةصوثست و ةنخاو  نووسةراينذؤصي لثرةدا
، نيية بؤ فرؤشنتئةويش  و،  هةيةقةصةمةكةمتةنيا  دونيادا  داراييلة، ئاساشوكروةكوو مامؤستا منيش 
  كورديچةوساوةكاين و  هةژار و كةم درامةت و نةداراو  بة فةقريئةوا، بفرؤشم شي بة كةسثكيئةگةر
 الدان و لةيمان  چاوپؤش پثشترئثمةمانان وووةك كةساينئةگةر . دةفرؤشم  خؤميكةياماوة دنةتةوة

، ةبوو ئةوة لةبةر،  هةصبژاردبثبثدةنگيمان درومشي و كردبث نحيزبةكا وسةركردة نابةجثي هةصوثسيت 
هةر   دةربذيينبووشلةوانة. ينةوةبووبوو  حوسثنسةددام وةك  سةرسةخيتكة ذووبةذووي دوژمنثكي

، دووبةرةكيدرثژايي مثژووي  بة بؤية، تةرزة هةصوثستثك بة خزمةت گةياندن بةو ذژمثة بكةوتبايةتةوة
ي شةذي پةتا كوشندةية لةو، پةرثز  و دوورةقةصةمپاراو زمانپاراو وهةوصي ئةوةم داوة كة  پثي تونا بة

  فريو و اليةنثكحيزب هيچ واإلي و ص ئا درومشيبةودوا مةلة  نابثكورد بةإلم. ذاگرم خؤم، يةكوردكوژي
 و ذؤشنبري  ذؤصةيةكي دصسؤز وهةر سةرشاين پريؤزي ئةركي. نةبوو لةگةصدا  ئةگةر كردةوةيخبوات

 و نةوةيلةت لمينةتةوة و و  گةل پاشةذؤژي، هةصوثستة  خاوةنيبة ئةمةكهاووإلتييةكي هونةرمةند و 
 ةل، يت و بريي تةسكي حيزبايةتييةوة بةرژةوةنديي تايبةلة سةرووي و، خؤپةرسيت لة، خؤي يئايندة
اليةن و تاقم و دةستة و حيزبثك  كةموكوذيي والدان  هيچ جؤرة ئاسيت  لة نابثلةمةودوا، بگرث بةرچاو

يةكة بة ذووماندا ي بؤ يةكةم جار بارودؤخة سياس خةريكة واتازة كة تازة بة تايبةتيشبة ، بنيبثدةنگ 
ذةويت   بتوانني لةگةص كةبؤ ئةوةش. بةرةو ذزگاري پةلوپؤ دةهاويندةكةين و پةذ و باص دةر  و، پثدةكةنث
 لة،  سةدةي بيست و يةكةم سةربةسيت سةردةمي كوردثكيوةك، دةضةرةكةدا نةخشةي سياسيي ذووداو و
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 ئةگينا،  خبؤينفريو  اليةنثكهيچ حيزب و كردةوةي بة قسةي بث نابث. نيكاندا بگؤذانكاريية ئاسيت
 لثدميوكراتييةتيان  اليف هةميشة، گرتووةتثإلي  دةستيان، بة گياين كوردةتةي  ئةويةكثيت وپاريت 
ياندا يشخؤ ئةندامةكاينكادير و لةگةص  تةنانةت  توانيويانة ئاياشئثستاكوو وةتابةإلم ، داوة

 ئثستا وكووةتا ؟بكةوث  لثخةصكاين وةك ئثمةماناين بةر تا پرشثكيشي، بكةن  بةرقةرارتييةتدميوكرا
 ئةگةرقسة  بةإلم، بوون دياكانياندا دميوكراختوازيمذاگةياندن و لة و قسة  بة گفتار وهةر، والهةردو

، بثت نةدنسووتانو  بذينةوة بؤ، دةمثنثتةوة بثبةر زذي داري وةكوو، نةبوو لةگةصدا  كرداريكردةوة و
 يار ئثوةمانانوو ككةساين وة،  تاوةكوو ئثستاش پثشتر و يةكثيتپاريت و.  ناداتدةس ديكة يثكهيچ بؤ

دووبةرةكي و شةذي ئةنفال و  واديار ن ذؤژثكي  ونةهامةيت  بةرةوكورديان بؤية، نو ياوةريان بوو
 كيمياباران  لةگةص مريي و و دانوستانگفتوگؤ، ةوةگريفان پذ كردنمةبةسيت  ة بةش ناوبةناوو، براكوژي

 بةو بةزةييةكي، ةوةخؤي يةكةيي گةورة ومةتةح مةربة  ئةگةراوةنددخو. برد راين و ماصوثزةبووينو 
پذي بة  و،  لثي تثك نةداية سةريادخوحوسثن سةددام  و، وةتةنةهاتبايةداماوةدا   بثدةرةتان وكوردة

لةگةص   وكةدةضةرةلة  ئةمريكاش بةرژةوةندي ئيستراتيجيي، دبانةكركوثيت داگري  و ناين شوان نةبرداية
 سثبةري سةري ساي لةش ئثمةائثست، شي نةزان خودا نةيگيذاباو ئا، بااتذانةوةسهاوسةنگ  كوردةكةدا
و فاييل  خاوةن و، خوثين شةهيدانبازرگاناين  و، براكوژي شةذي پاصةواناين ان وسةرامن

لةبةر  هةر دةبوا و، دةهات سةردا لث بةمانهةشت و چل ساصي ستينييةكاينلةفة چون، ةوةقةصةمفرؤشان
 پياوانة، ناو ئاكؤ جةباري هيوادارملة كؤتاييدا ) . ذؤنة نانة بةو ئةم(: مبانوتبا هةتاية هةتا خؤمانةوة
 ذاستةقينةي خؤيوي  سةر ذولة و پةردة، نةدا كوولةكةي تةذدا  زياتر بانگ لةلةوة و  بيگرثغريةت
 بةبةرامبةر دةتوانن ، تر و خرؤشترجؤشپذئاوازثكي  بة و كةوةكامنان ذاستةوخؤكاتةش  ئةو. داماصث

، هاتووة داسةر بة  لثييخةوارجي كابراي وووةك، ئةم ئاكؤ جةباري ناوةبةإلم ديارة . سپثننبقايةكدي 
 :بوويي پرسيعةلئيمامي لة ، ي كوذي ئةبو سوفياندا مةعاوييةةكةي فيتنةئامثزشةذي گةرمةي لة كة

صماناندا موسو نثو  لة و ئريةييو فيتنة و ئاژاوة دووبةرةكي) خ. د (سةردةمي پثغةمبةردا لةئةوة بؤ 
 ئيمامي ؟ دا ذوويخوثنذثژيية  كوشنت و بذين وهةموو  تؤ و عومساندا ئةوكةچي لة سةردةمي، ننةبوو
 بذواي خاوةن وردوو ولةخؤب  بة ئةمةك وكةساين،  سةردةمةدالةو وونكچو :دةصث وةإلمدا پثي لةعةيل 
 وووةك كةساين، ثمةدا سةردةمي ئبةإلم لة، ن بوويپثغةمبةر هاودةمي و هاوةص  ئثمةمانانوووةك
 . هاودةممانن و هاوذاز و هاوةص مانانئثو

  2005 _ 01 _ 10_ سويد _ ستؤكهؤصم _ سؤلةنتوونا 
 ماوثيت
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