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  ئةوأةمحان مةال سةعيد زةنطةنةئةوأةمحان مةال سةعيد زةنطةنة: : نووسييننووسيين.. . .. . ةباينةباينلَلَشوكر مستةفا و برامي ئةمحةد و تاشوكر مستةفا و برامي ئةمحةد و تا

  
 بةشي دووةم

 يوكاراين پثيان لثهاجةباري و   ئاكؤ كة بازاذييةيبةو شثوة، نابينملةو ئاستة نزمةدا من خؤم 
ةربييةت و پةروةردةي ت چونكوو. وةإلميان بدةمةوة، كردووةتةوة ئاوةإل لث و دةروازةكانيان، هةصبذيية
كؤمةصگاي   ئةدةب و ذةوشت و عوريف نثو سنووريدةرةوةيلة ، نةكردووم ئةوةي فثري، خثزانيم

ئاكؤ فةرهةنگي عورف و  لة ديار و ئاشكرايةبةإلم ، ومثبدبةو شثوة ، داثككةس هيچ لةگةص، ةواريداكورد
ئةدةب و حةيا و شةرم و شكؤ  ت وذةوشناوي خوو و نيية  شتثك، دا دةوروبةريو دةروثشةكاين جةباري

مرؤضايةيت و  ةي بةرزي ذةوشيت بةهروسروشت ، كنييةتةرزة تايبةمتةندئةو سيفةتانة چونكوو ، بث
 تؤيةك شةرم.  گةندةصي نابةخشنپياواين  بؤرة و گومذا ووذووهةصماصدرا يثكبة خةصكان، شارستانييةت

مششثري ميسريش ، بث قاميئةوةندة  تذوو و پثسيت خؤت نةتگرث  لةو تةمةنة گةورةيةيوحةيا
ةي پةجن جثمؤرك و شةقص ووةك لة ،  بثو بين زارت لةو ئاستة نزمةدا زار سةري، نةيبذث

 الوة بة، لةوة گةورةتريشت يديكةزؤر شيت جثي خؤيةيت كة ، تةوةوةپؤخصييان دا ذةنگي نووسينةكانتدا
ردووي خؤم دوودص ور منيش خؤتئاسا لة ذابئةگة. ةوةنةسصةميتشتثكيش  و لة هيچ،  بثت ئاساييسانا و

 و  دةسكردلةژثر ناوثكينووسينةكامن ، ش بة چةشين تؤةئةم زات هةصبةتة، گومان بوومايةدبةذاذا و و 
ئةو بةياننامة گةندةصة  سةر با بثينةوة. دةنا  بةردسةنگ ودا ) جةباريئاكؤ  (وووةكداتاشراوي 
نة لة دوور نة ، ناذاستةوخؤ ذاستةوخؤ يان كة، ا بةدي نةكرددتةنيا دثذثكيشم تثتةنانةت ، هاوبةشةتان
 كة دصنيام لةوةي. ووژاندبووم ور لة نووسينةكةمدامنكة بن   ئةو خاص و پرسيارانةوةإلمي، لة نزيكةوة

 مستث بتواننمةبةستةي كة  بةو،  ذثبازي پؤخصي جارانتان بةردةوام بن ودةتانةوث لةسةر هةمان شثواز
 ي كة ناسازةهةوا و ئاو ومان كةش  هةلة، تثكةصوپثكةصي بةو دةسةكان ،  بكةنثنةرانداچاوي خو بة خؤص
  وذةشكة ، ي لث خبوصقثنن ئةوتؤنالةباري تةرزة بارودؤخثكي،  ذةخساندووتانة بة مةبةستةوةترپثش
لثك جودا  تثدا، خاوةن فايل و خاوةن هوصوثسيت، وإلتپارثز فرؤش وقةصةم، جاش و باش، سپي

اوي زةلك بةرةو، ي خاوةن بذواذؤشنبرياين زمانپاراوو  دةتانةوث نووسةران لةوالشةوة، ةوةنةكرثت
خؤتاين تثدا ، كاين بةعسدا موخابةراتييةة پةنا دةزگال، ساصةهاي ساصة كة، شثوازة نووسينثك بةرن

بةو  ،داشعومرةئاخري لةم ، هةتاهةتاييةكي يي شةرمةزارماية پووچي ووثذاي ئةمة . دةگةوزثننةوة
پةندي  تةتةيبوو، ي ذيسوابة وثنةي مةميوون و سةگسار، ةوةنةتناهةصبةز و دابةز و پةالمارة بث شةرما

 پةرژيين نةجارئةگةر جار، لة ذؤشنبرياين هثژا و ئازيز دةكةمردن لثبومةقامةدا داواي لةم . شزةمانة
،  دةگةنوةتث و لثي تث دةستيان دا كة ئةوان بدومثبة ناچار بةو زمانةو ، ثنمشكئةدةبدؤسيت ب

 ي جادة و) سايد ( ئةگةر وشةييتيةخؤمايف  ئاكؤ جةباري. ببةخشن  خؤتامنگةورةيي بةئاواتةخوازم 
 بة كة، ي چلوفلثكئةگةر كةس، زانن خؤتان دةيوو وةكةچونك، ثبگر بة هةصة لثي ئةنتةرنثتم ) ساييت(

  بة تةنيامنيش نةك.  لوويت دةباتؤكةوچكةكة ب، لة جيايت دةم، بووبث پإلوخواردن گةورةيي فثري
 دصنيام، ووة ذنووسينةكاين خبةم  نثوي زمانةواني ذثنووسي و ئةگةر هةصةيتةنانةت، هةصةي چاپي

 يالپةذةيةك چةند  كة دةكات پثويست واچونكوو. مثنثپياواين نا  نثو ذووي دانيشتين كؤذيلةمةودوا
زانياري و ، حةفتاكانةوة لة  منكة دةزانث  خؤي چاكبة تايبةتيش،  بكةمةوة ذةش تؤمار وةسةرل
ية ئةدةبي ذثبازة و بةسةبارةت،  بة هةرحاص! پثيةئةوي يكةةييتايبةتدةربارةي سايدة ، رةزايي تةواومشا
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هونةر و و هزر  ذؤشنبريي و ئةدةبلة بواري  داة حةفتاكانكة ل، ينوثخوازيية شؤذشة ئةو و نوثية
 لة كةركووك كة،  شؤذشگثذانةي پثشكةوتنخواز و كوردپةروةرانةي دانسقةبزاضثكيوةك ، كورديداوثژةي 

ذؤشنبرياين  و  هونةرمةند وئةديب نووسةر و، ئاماجني سةرةكيي ئةوةبوو،  هةصدا سةريو كفرييةوة
 لة كة بتوانن، ي لةبارذاددةيةكي ئةوتؤلة وشياريدا بگةيةنثتة ، مانكوردنةتةوةي خاوةن هةصوثسيت 

پريؤزة چةكدارييةي بزاضة   ئةو ذووبةذوويبابةتييانة، ةمداسةردانةي گؤذانكاريي  وذووداو  ئةوئاسيت
و ، يلةتةكةيان ببنةوةنةتةوة و م خةبايت ذزگارخيوازانةي گرثبةسيت زيرةكانة و  بكاتةوةيانئةيلوول

 ذژمثي كة ش سةرةكيمةترسيي. وةة پريؤزةشؤذشئةو  پثشةنگي خةبات وبيانكاتة سةرةنثزةي 
، ييةبزاضة نوثخوازئةو پثشةنگي ،  هةژان و لةرزين هثنابووةگؤذكراوي  عةفلةقييبةعسيديكتاتؤري 

 هاوةإلين وي گيانباز  بةرزجنييحاميد لةتيف مامؤستا،  كةركووك شاريئةديبة بوثر و پاية بةرزةكةي
لة   موخابةراتيي بةعسوپاشكؤي ئةمنييةت ، كوردييةكةيكارتؤنيية  يةذؤشنبريينا دةزگا بؤية. بوون
 بةو ، پثشكةوتنخوازة يةذؤشنبريي نؤبةرة  بزاض وئةو باربردينلةمةبةسيت  بة بة هةصةداوان و، بةغدا
 كة، كردةوة  بإلوةوة) ذوانگة (بة نثوي بةياننامةيةكي بة پةلةيان، داذثژراو پثشتر بةرنامةيةكيپثي 

سرياليستةكاين و مؤركي  شةقصئاشكرا بة ذوون و ، ي ئةوتؤ بووكوثرانة كردنةوةيةكي الساييدةقاودةق 
فازيل عةززاوي ،  و نؤيشةست و  نؤسةد وهةزار  ساصيييةكةي) البيان الشعري (و، بريتؤن ئةندرث وةك

بةياننامةكةي . پثوة ديار بوو ئاشكرا بة، مستةفاي خاليد عةيل ومةهدي سامي  و و فةوزي كةرمي
، ك هةر فذي بةسةر مجهوورةوة نةبوونة، هاتبوو تثدا نثوي شاعري و نووسةري ئةوتؤي، ذوانگة

 شةيخؤ ةلةو خةوة قووص،  خبوثندايةدايگوث بثخةبةريت بةإلوايت سةتةنانةت خؤ ئةگةر بانگي كةشكةك 
 بة كوشتين دوو چؤلةكة و، يانتاوانةكان داپؤشيين لةوالشةوة بة مةبةسيت. ئاگا نةدةهاتةوةة ب، خؤي

. ةوةبكةنهاوةإلين كةم يف حاميد و  لةتيي مامؤستادبةرنةئةدةيب و دةيانويست لة ذؤصي ، بة بةردثك
 لة ) !دةرنةچوو لث هيچيان: (ندةصث و هةر وةكوو جاري جارانيان  بث شةرمانةئثستاش زؤروةك دةبينني 

 ذؤشنبرييية نابةياننامة لة پثش  بووعةيامثك،  و هاوةإلين جوانةمةرگحاميديكاتثكدا مامؤستا لةتيف 
و ، بةر تبووةگران  شؤذشگثذييةي وئةو ذثبازة نوثخوازي، غدايانةوة بةيگةذوان ئامثزةكةييبةعس

لة پثش بةياننامةكةي تةنانةت ، كردبووةوة كؤ يلة دةوران زؤريشيكوردپةروةري  ذؤشنبريانثكي
دةستةي ذؤشنبرياين ، تا بة ناچار.  گةياندبوو بوثرانةيان بةچاپنةترس وبابةيت ين چةنددا يشئةوان

بةياننامةيةكي ، صكردنةوةي بةياننامةكةي ئةوانة پووچبة مةبةسيت پةرچدانةوة و، ريكف_ كةركووك 
بةإلم چونكوو ئةوان ذاگةياندن و تثإلي ،  دةركردي ئةوانداذؤشنبريييان لة وةإلمي بةياننامةكةي بةغدا

 و ا كپدةسةإلتيد  بثوگةيلةژثر تارا، توانييان ئةم دةنگة زوإلصة، بوولةگةصدا يت ذژمثيان دةسةإل
 كة، تةوة نابينيداموخابةراتييةكاين بةغدا دةزگاي يةلة پةنا ئةو ذوانگة، خؤت ؤتئايا . بكةنةوة خامؤش

 و مؤركثكي شةقصتةرزة چ ،  دةكةي پثوةشانازي  ئثستاشوةكووتا، شةرمانةئابذوو و بث بث 
  ذةنگيتدا نووسينةكان وةك لة؟ هثشتووةدؤذاوةكةتةوة بةجث  قةصةمةبة نووكي، يةدذةوشتيب

 دوورةوةدووري  لة سةگيشتةنانةت ئةگةر ، وةدةدةنةكي ئةوتؤ تييةحةيشةريية  زمانو بثئابذوويي
كة خاوةن نوثترين ،  گؤراين نةمرمامؤستا. بكرثبسميل وت قوذاوة سوورة بة حة دةبث، بكات پثوة بؤين

بة  پثويسيتئايا ، كورديية كارواين شيعري  پثشةنگيو،  هونةريذثباز و قوتاخبانةي ئةدةيب و
لةگةص دةزگا  هةنگهاوئاةمانة ئ ؟هةبوو يچةشنةلةو  كيدةركردين بةياننامة و ذاگةياندنث

دةسيت بة دا انكوليچةقؤيةكي ، يةيانبةياننامة  ئةو دةركردين بة وئةمنييةتةكاين بةعسي بةغدا
 ندانةترين شثوةذود بة، ييبرس يگةلةگورگ چةشين بة ئةوانيش،  بةعسةوةو جةالدةكاين جةندرمة
، هةذةشةلثكردنيانكورد و  ؤشنبرياينذ ئةشكةجنةداين  تثهةصدان وداپصؤسني و ئازاردان و كةوتنة
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ي حاميد لةتيف  بةهةشيتي نةبةرديمامؤستا پاكي  ژةهراويكردن و لةدةسداين گياينئةوةبوو بة
 جوامثرانةي شةهيدي  وبوثرانة ئةگةر هةصوثسيتخؤ .  هثنايانشانؤگةرييةان بةو كؤتايي، جوانةمةرگ

بة مؤزاشيتان ئا يت هةصمةلةتيف، شاعريي هثژا،  نةبوايةبةهةشيتي يووسفيمامؤستا ساصةح ، نةمر
 لة پاش هةرةسةكةي ساصي، ية) جةباريئاكؤ  (و تازة) شوان (ي كؤنة) سةإلح (ئةم. دةرد بردبووهةمان 
لة  و، كوثردا  جةالليةييحموسص ةگؤذ و گؤذبيفايق لةگةص عومسان، ةوةنؤسةد و حةفتا و پثنج  وهةزار
 ئةوتؤيان  ئاصؤزي نالةبار وبارودؤخثكي، بةغدا  لةذؤشنبرييية موخابةراتييةكةي بةعسدانادةزگا پةنا 

 و خاوةن بريوبذوائةگةرمرؤض ، دا خوصقاندبوو كورذؤشنبرياينو نووسةران و هونةرمةندان نثو لة 
سثي  شوعبةيلة پثش  دةبوا، نةبوايةكوردايةيت  زي بةر گيانثكي و پتةوي پؤإلينيهةصوثستثكي

ئةگةرنا ئةوة ، قةصةمةكةي بگرتاية  خؤي وفرؤشتين بؤ سرةيپةرؤشةوة بة ، لة بةغدائةمنييةيت بةعس 
هةبث لة و مةودا ، انةمقةصةمفرؤش ئةو كة من خؤم تاكثكي قوربانييةكاين دةسيت، حاصي  بةحةلوةال

،  شوانةي كؤنةإلحةئةم س، نووسينيشدا بواريلة . سيان لثوة دةكةم باذؤژاين داهاتوودا بة بةصگةوة
 فثري گذوگاص بوومب  پثذؤكة واري نووسيندا لة بوتازةكة وةك ئةوةي ، كاتب مپثناسة كبة جؤرث دةيةوث

ةوة تاوةكوو ) 1972 ( لة ساصي منكة،  خؤي لة نزيكةوة ئاگادارةبة مةرجثك، دةستم قةصةمي گرتبثتو 
 سانديكاي ئةندامي كاراي، هةولثر دةسيت ذژمثي بةعس لة ذؤژي هةإلتنم لة واتة ، )1986 (ساصي

  تايبةيتو اليةين حيزب  گوايةكة، اي پيشان بداتو لةوالشةوة دةيةوث. عرياقيي بوومذؤژنامةنووساين 
ولياي بريي خ خؤم بة هةميشة منيش كة.  بنووسم كة لةسةري هانيان داومئةوانو ، لة پشتمةوةن

. و يةكثيت بة پارتييان لة قةصةم داوم، هةميشة پاريت بة يةكثيت، ي خؤمبؤ نةگبةتي، زانيوةةوايةيت نةت
كة ، بة چةشين وثنةيةكي بث گيان هاتووةتة پثش چاو، خةصكاين حيزبيمئةندامان و ، هةموو كاتثكيش
لة ، شبؤ بةصگة. دةرچثلةو جغزة ال بدات و لثي و نةتوانث ، گريابثي قوذقومشني لة چوارچثوةيةك

الي سةيدا ساصةح يووسفي لة ذاديؤي كوردستان لة  لة،  نزيكةي شةش مانگ بوودا كة) 1969 (ساصي
ذايات حةمةي عةزة دؤم لة ، مانگچوار بؤ ماوةي ، بة تؤمةيت ئةوةي كة جةالليم، چؤمان كارم دةكرد

يستةي تةنيا ناوي من لة ل، ييةوةلة حةفتاكاندا كة هةردوو الش ذثكةوتن و ليستةيان گؤذ. زيندانيي كردم
ناوي   جياوازدالة ليسيت سث حيزيب، خةصكاين باوةذپثكراوي خؤياين تثدا بوو، هيچ اليةنثكياندا نةبوو

عوزرخواييةكي زؤري بؤ ، مرؤضثكي زؤر بة ئةمةك بوو، ي ذةمحةيت بارزانيكاك ئيدريس، هةبوو
و يةكةم كةس بووم ،  دةمانچةيةكيشي پث بةخشيم خةإلتثكي باشي كردم واشتدا لة پاد وهثنامةوة

بةم دةبوا ، جارث لة بارةي نووسيين ئةدةبييةوة) . بة هةرحاص! (بةچةكةوة هامتة ناو شاري كةركووكةوة
 پذوپاگةندة و بة، ي زيندوونووسيين ئةدةبيكة ، بوويب ي ئةوةندة فثرئةوة تةوة باييئثستاتةمةنةي 

، بةتانةي باو وتار و تؤژينةوة وةئ  و جؤريؤكنثوةذ گرنگيي صكوو بةبة، نانرخثندرث بؤربث و زؤربث
 و  تؤنووسينانةي لةو، سوودثك ذؤشنبريي كورد چي ئةگينا.  پةيدا دةكاتبرةو دةكرث  باسي لثوةكة

لة گؤضاري ذؤشنبري و بةيان و هاوكاريي كة ، وةردةگرث ئةوسا و ئثستاي دةوروبةري تؤدةروثشةكاين 
 ديكتاتؤر حوسثين دامدسة  ذژمثيشانوباصيبة   ذاستةوخؤكة، دةكردةوةان  بإلوتبةعسداسةردةمي ذژمثي 

، بدركثين ئةو بةديهيية لةو ذاستيية تث بگةيت و، يت ئةوت نةهاتووةئايا كا؟ دادة انهةصتو ئةنفالچيدا 
، ينثكيشو دةربذ نوواندن داهثنان و رهةهةروةها ، ناژمثردرث ئةدةيب كاري بة، هةموو نووسينثك كة

،  لة پاش خؤيتؤپةص بة،  بنيشثتةوة هةر كوثيةكةوةمثش بة، ئةگةرنا.  هونةرييةوة خانةيناچثتة
 لةگيزةيةكي ناچيزة ، بكاتزةر گوجثيةكدا مثشوولةش بة هةر ، بؤر بةجث دثصثخاصي ذةش و 

 بة واتة، جةباريؤ چيتة كة جارثكيان بة دكتؤر ئاك پةلةپةل و پةلةقاژةي تؤ نازامن. ثنثدةردباصةكانيةوة 
 ئةوهةر هةمان ، ةكةتبؤ مةسةلةي دكتؤريي ؟ ناوزةد دةكةيدال نووسينةكانتبةبث  دال و جارثكيان
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دوازدة ساصي ذةبةق بةر لة ، وةردةگرث بؤلة ذووسياوة دكتؤريت ئثستا خةريكة نامةي برادةرةي كة 
ماوةي چوار پثنج  لة اوةئ، ثي بثل ئةگةر ئارةزووم كة،  ذاگةياندمپثي جارثكذاستةوخؤ چةند ، ئثستا

 چونكوو، نةدةكةوتهيچ منيش  لةسةر، وةردةگرثبؤ دكتؤرمي نامةي ذووسيا  بة پارة لة، ساصثكدا
 وةرگرتين ئةوبؤ ، نةبووم ي ئةوةئامادة  هةرگيز منبةإلم. پارةي خوثندنةكةي بؤم دةداحكومةيت سويد 

كةم دةذؤژگارة ئةم دكتؤريي ذووسياي امةي  نباسي. منپثبكةش  بة خةصكاين ديكةنة خؤم و نة بة، ) دالة(
فثري ، ئةمريكالة  منداصيتةوة ژياين  دةسپثكي لة هةرگوايةكة دةصثي  نووسينةكةتدا لة تؤ. نةك پثشتر
 لة بة ماوةيةكي كةم، كة تؤ نةزانث  ئةو ذاستييةكةسيش نيية. بووگي) سةراحةت ( هونةريدةربذيين

 لة  زلة درؤئةو  چؤن لة ذووت هاتئيتر، خستووة  لثيئةمريكاؤناغت لة ق، وة سةددامةذووخاين شپث
 نابث، پشت مةجليسي مبثنثذووي  يةكبذؤكةئةوةي  بؤدرؤزن  پياوي ؟كةيبهةولثر و كؤيةدا  مابةيين

  ئاغاكاين تؤ ووي تؤ ةئةو.  يةكسةر بة درؤي ئامسانييةوة دةست پي بكاتو، بثت ئةوةندة زةينكوثر
، ناسيبث لة بةغدا ةوة) 1975 (ساصي هةرةسةكةي پاش لة، ي دةوروبةري تؤئثستاي مشةخؤرةكاين

مايف   بواري لةبة تايبةتيش، تثذشكاين ژياين خثزانيتان تثكةصوپثكةصي و دةزانث كةئةوة 
 لة بةشينةوةي خةإليت شةواين سووري  ودا (.. .. .. .. ) شيوعييةيت و مةشاعييةتئافرةتپةروةري و 

 هةرةسهثناين بواري لة كة، ) الشعبمدينة  (ةي جةماعييةكتايبةتيش لة خانووة بة، نتاندانثوا بةرايت
كة لة دةربذيين زانسيت ئةو ، خؤتة مايف. پؤپةكةي  چصةةنووگةيشتب، خثزانيتاندا ي نثوئةخالقي

 شپرؤفيسؤريي گةيشتبيتة پلة، دةزگا موخابةراتييةكاين بةعسةوة فثري بووي نثو راحةتةي كة لةسة
 كة، جةباري  ژياين كؤنة سةإلح شواين تازة ئاكؤ شذةكةيدووةمي قةوانة ديوي.  دكتؤري بة تةنيانةك

ئةمةيان ، ديارة پثوة بة ئاشكرا شؤذجيةي كةركووكي گةذةكيسةردةماين  مؤركي ذاشكاوانة
انازي كة ذاشكاوانة ش، ةوةكةيثتييةاين ئةوالدي عةسرسةردةمدةگةذثتةوة بؤ  و كؤنترة كةيذةگوذيشة

هثنانةوةي . دا) جنسي شزوزي (بة تايبةتيش لة بواري، دةكرد وة) جاك ذؤسؤجان  (نووسينةكاينبة 
لة زةلكاوي گؤمي ، شواني كؤنة  ديارة سةإلحو حاصنشايةيت ،  شؤذجيةش گةذةكيخةصكاينناوي بذث 

 و دووربيين ، ادةينموشتةرييا  ئةوذةفتاري مةعدةين و لة، بووبثتك مةلةوانثكي چا، ئةو زاتانةدا
 و خزم وكك و بايتةربييةيت دالة ،  منداصييةوة تةمةينلةهةر  كة بة تايبةتيش، خواردبثتةوةبؤ  درثژي

  و خانةوادةي ناوداركةسايةتييةكي هةموو لة  گةورةشي هةرةذقي و، ةبوو بةهرةبث ، و كةسوكار
 دوچاري نةخؤشي، پيسوپؤخصي و درامةيت لةبةر كةمبة تايبةتيش ، دةبووةوةخاوةن قؤناغ  و جاغزادةو
 لة جاروبار، كةوتبوو لثي  پردثدا شارؤچكةيتايبةتييةكةي نةخؤشخانة ئيسقادار لة و بووبوو) سيل(

 بةسةرمان  دووقؤصيجةباريدا جةباركاك  ئةدييب شةهيد لةگةص، هاوگةذةكييةوة  لةذوويذثي خوا و
لة پاش ئةوةي كة ، گةيشتبيتة ئةمريكاةندةيي پةناه بة ساصيداپةجنا  كة لة تةمةين تؤيةك. دةكردةوة

  ووورةييردووة پذ شوبةو ذابو ، برابةش كردبث داتخوثنذثژ  باباگةورةيداميدسةلةگةص دوا سةموونت 
 دا لة مؤصگاي نووسينةكانت ئةوةيةكو، ئاشكراية  ديار وانةوةهةموو بة الي كة، گةندةصةتةوة مثژووة

ذق  دةربذيين ئةو هةموو ؟بوويب سةراحةتثكفثري چ جؤرة ،  ئةمريكا لةثدةب، ذةنگي پؤخصيان داوةتةوة
،  شوكر مستةفادةرباري مامؤستا،  شواني كؤنةةي سةإلحيينةزاكةتو بث ،  ئريةيي پث بردنة وو كين

 لةدا ) 1976 ( لة سةرةتاي ساصيكوردزانياريي گؤضاري كؤذي  لة دامةزراندمن دةگةذثتةوة بؤ دةسپثكي
 پةرثز دوورةخؤم ،  گومذاية دؤذاو وقمةتاخثزانيمدا لةگةص ئةو  تثكةصيي لة  كةئةوةي ةر لةبهةر. بةغدا

، لة ئاسؤي خزمايةتيي نثوامنانةوة، شوكر مامؤستا دةبث، خؤيان  بؤچووين مةزةندة وبة، ذاگرتبوو
كاتثكدا  لة،  چرپاندبثئةوانةوة بة گوثي مندا يخثزانينثو ناچيزةي  يبارةي ذةوشدةرشتثكي 

  سةرخؤشةيووة بنثشتةبووب، بةغدايان  پذ شوورةييةكاينرة ذةفتا و نالةبارهةصسوكةوتة ةنگدانةوةيد

6 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  23:08 20-4-2005

 جؤرة ذةفتارة پذ شةرمةزارييانة باسي ئةو، لةوة گةوروتر بوو زؤر  شوكرمامؤستا. انوزاري هةمو
لة   شةرميتتةنانة، بوو ذةوشتثكي ئةوةندة بةرز و  كةسايةيتخاوةنمؤستا ما، بكاتةوةدا  منلةگةص
خؤم لة  هةميشة، ئةو زاتةداخانةوادةي  و ئةو زاتة لة ئاسيت منيش. دةكرد خؤيشي ةكاينمنداص

 بةر  لةساتثكيشؤ  بتةنانةت ئةگةر، كراومواش گؤش . و ئثستاش هةر وام  زانيوةبة كةمترمثشوولةش 
ئةو  ةنداماين ئ ئاسيتئيتر چاوم لة، حبةسثمةوة تاوث سثبةري ديواري ماصثكي نةناسيشدا بؤ

پثوة  م وا خوو هةرچونكوو،  بة دةرةخؤم ئريادةي ئةمةيان لة، بة ناچيزةيي هةصنايةت، خانةوادةدا
  حةيشةرثتيي پؤخصي وسؤنگةي لة  كةمانانثكئثوةبةإلم . كراومذام ش  شثوة هةر بةوو، گرتووة

لة هةمان ديدةگاوة  ، خؤتانة ذةوايمايف،  تاوتوث دةكةنمةسةلةكان، دةرووين خؤتانةوة اوةوةين
ي سةإلح  نثو دصي كرمؤصيكاين ذق و كينةبا بثينةوة سةر. كةشديبذواننة پةيوةنديي نثوان خةصكاين 

 خةصكيةي تازةيئةم ژنة دكتؤر فازيل جاف پثش ئةوةي لة . مستةفالة مامؤستا شوكر شوان  كؤنة
لة ، شهةر بؤ ئةو مةبةستة، دؤزثتةوة ببؤ سةإلح شوانلة نةرويج ، كةركووكي ) ئيسكانگةذةكي (

لث  ستؤكهؤصم قؤناغي  سؤصناي لةجافدالة ماصي فازيل   وسويد ئةمريكاوة بة سةردان هاتبوو بؤ
ي سةإلح سةر زاريلة  ئةويش،  بكاتمنبؤ  تةلةفوون ذاسپاردبوو كة گةرديي فةخرةدين كاك، خستبوو

لة منيش ، پثم بكةوث چاوي دةكات حةز  زؤر ناوبراوكة، ذاگةياندم پثي  بة تةلةفوونشوانةوة كؤنة
من كةسثك بة ناوي سةإلح شوانةوة كة ، پثي بصث: (ومت، گةردي  كاكبة داواي لثبوردنةوة لة، وةإلمدا
  وكةينوبةينلة ، ةوة هةموو عالةم پاشچونكوو من لة) . بينميب مةوثنا  بيناسميشئةگةر، ناناسم
ئاگا بة ، يخؤارةكةي  هةرزةكدةسيت كوذة بة، ي خؤي پثشووژنةكةيي بة كوشتداين  ذاستيهةواصي

  پةنا حكومةيت لةو، بؤ ئةمريكاپثش چوونة دةرةوةي  لة  كة گثذامةوةبؤيان بة وردي. مةوةبووهات
بة جؤرثك ، يخؤ بةسةزمانةي منداصةمثرد  كوذةئةو مثشكي ، ئةم سةإلح شوانة چؤن، داهةولثر

كة لةو شانؤگةرييةي  و، هثنابووة سةر پثبؤ  يشيبةعسدةمانچةكةي سةردةماين ذژمثي و ، ششتبووةوة
 كوشت بة يخؤ ي كوذة گةورةي) شوان (بة دةسيت، يخؤي ژين ) سوهام(، بوو  دةرهثنةرةكةيهةر خؤي

كة لة ئامسان و لة سةر  وابووئةوة هةر وةكوو ، منهةواصة دصتةزثنة بؤ   ئةولة ذاستيشدا! بوودا
ثنيي و پاشتريش كة بوونة  كچبة مئةوتايبةتيش بة ، خوارةوة دابثتةفذمثيان ، ةوةصندكؤشكثكي زؤر ب
 لة ژثر ناوي، شي شيعريديوانثكي،  لة كايت خؤيدا و بوونزيكي خؤيثكي خزم و، هاوسةر بينيبوو

ئةم   دةزانثوا،  زؤر مرؤضدؤستةسةإلح شواينئةم . كردبووةوةذةش   كچة ئةوسةر لة ي) ةكةمدصدار(
لة ، ي كة هةر لةخؤي دث نةزاكةتة بثبؤية بةو. تةوة گثذابثمي بؤ مستةفارشوكمامؤستا هةر ، تاوانةشي
  دصي كرمؤصي ذق و كينةكاين هةر هثشتاو، دةباتبة دةمدا  القي  پةيتا پةيتا هةر لثي ناگةذث وگؤذةكةشدا

،  باراننة ديبث وي با ئةوةي نةوةك ، جنثوفرؤش ئامثزةكةيدا تةساي لةوالشةوة لة. دانامركثتةوة
 بة و، كردووة  پثشثل ياسايكة، بزذثين بةوة بارزاين هثژا كاك نثچريضان سةركردةي نثوي ةوثيدة

كة بة ، گةورةترةلةوة  بارزاين زؤرنثوي نثچريضان ، پث بصثمبا ئةوةت  پثشةكي !اتدةب ناويپارثز نتاوا
ئةو ، بارزاين  نثچريضانچونكوو. تبكار گوزةتؤدا  وو خؤفرؤش و دةمپؤخصي وةككةسثكيزاري نا سةر

 نثوجةرگةي لة بابة گةورةي تؤدا و پثش ذووخاين ذژمثي سةددامي كة لة، سةركردة بوثرة بوو
كة ، گةياندنذاپث   ئةوةي و ذاستةوخؤكرد توركانداچاوي بة پةجنةي  هةردوو، پةرلةماين توركياوة

ةوة ييهثزثك بة هةمووة ئةوا پثشمةرگ، بكات  كةال بة ديوي كوردستاين باشووردا پثيسوپاي توركئةگةر 
 و لة پاش ئةو هةموو كارةساتة، بةغدا عرياقةوة لةجةرگةي پايتةخيت نثولة تؤش .  دةداتلثي

 بة و،  دؤذاوةكةتالپةذةي گؤضارة سةر لة، كيمياباران كؤذةو و  وئةنفالانةي هةصةجبة و دصتةزثن
 چةقؤكثش و  هةلپةرسيتدامثكيسةدبة شانوباصي ، وةةت ئامثزذوانگةي انةمرؤضدؤست يگةورة مانشثيت
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چاصة  دةسيت بگةيشتبايةتة،  تورك سوپاي هثز وخوانةخواستة ئةگةر. ئةنفالچيدا هةصت دةداخوثنذثژي 
 مييتو  توركماين  بةرةيتؤرانييةكاين دةسيت بة،  كوردستاين باشوورئايا، كةركووكنةوتةكاين 

  ؟ نةدةهاتبة سةردا لث سوورياي چةپؤكةيئثستاي ژثر بة دةردي لوبناين ، توركةوة
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