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  ئةوأةمحان مال سةعيد زةنطةنةئةوأةمحان مال سةعيد زةنطةنة... ... بؤ طياين ثاكي مامؤستا شوكر مستةفاي بريمةند بؤ طياين ثاكي مامؤستا شوكر مستةفاي بريمةند 
  

لة كولتووري نةتةوايةتيي كورد . لة مثژووي ئةدةيب كوردي بپرسن
. لة وشةي ذةسةن و خؤذسكي ساددة و پاراوي كوردي بپرسن. بپرسن

 ميمداي ئاگريي يةشار كةمال و قةإلي دلة كوثرئؤغصي و ئةفسانةي چي
قاميشلوو و دياربةكر و خانةقني لة مةهاباد و . عةرةيب شةممؤ بپرسن

ي پادةشيت هةردةي زةنگنةي بابا ) مامشة (و گوندي ،و شةنگال
لة كثصگةي كام كارامة و بريمةندي . گوذگوذي كةركووك بپرسن

شكؤفةيان جؤرة  بةم ، وشة شريينة كوردييةكانت،لثهاتووي كورداندا
 بة وثنةي  و، بةم شثوةا و كة،ةمإلندنكردووة و هاتوونةتة خ

 ،گةشة داچؤذاوةكاين شةوثكي هاويين ئةنگوستةچاو ئةستثرة
و ئامساين نثرگسةجاذي ذؤشنبرييي  ،كةوتوونةتة گمة و جريواندن

 كث بوو گياين بووژاندنةوة و ؟ ذازاندووةتةوة بةم تةرزة،يانيكورد
ة  و ل،شيلةي خؤشةويستيي تث زانديتهيواي پاشةذؤژ و 

 ،داكراوي داگريسةرانسةري هةر چوار پارچةكةي كوردستاين گةورة
  وثذاي زوباين عةرةيب و فارسي و توركي و،دةوصةمةندة كوردييةكانةوةبة تثكذاي ديالثكتة شريين و 

قووصي سةوداي عةشقثكي و  ،خاوثنذوحيي   چاوشاركثي ئةوينثكي، لةم چصةوة بؤ ئةو چص،ئازةري
و سازگارتر لة  ، بة زوبانثكي پاراوي سادة،و تواين بةهرةي نووكي قةصةمةكةيكث بو ؟لةگةصدا دةكردي

بةم  پث بدات و تبرةو ، و شريينتر لة هةنگويين نثو شانة،ئاوي كانياوي هاوينةهةوارةكاين كوردستان
  تاراوگةي غةفصةتيي سانسؤري ذةقيب و بؤرةپياواين دؤذاوي لة پشتكث بوو ،هثنثتة گؤتبتةرزة ذةنگينة 

عي سةمفؤنييةكي نوثي پذ لة شكؤي و وشيارانة ئاوازي ئيقا  نةياراين كورد خبإلفثنث،رؤشداقةصةمف
 مامؤستايخؤذسكةكاين هؤش و بري و وشة  كارامةيي. بثنث بؤ وشةي شرييين كوردي دا،خؤشةويستيي

ذازاوةي اين بوارةكاين ئامستثكذاي  بة سةر ،ن ئاإليةكي شةكاوة بوو، دصشكاوي كؤچكردوومانبريمةند و
كةسايةتييةكي كارامة و هؤمشةندي وةكوو مامؤستا شوكر بووين . دةمةوةري سةيذؤشنبرييي كورد

 هيچ پلة و پاية و پثگة و مةقامثكي ، چ لة بةغدا و چ لة هةولثر، لة كؤذي زانياريي كورد،فامستة
 بة بووين ،ةوانةوةپثچ بةصكوو بة ، بة مامؤستا نةبةخشي، لة ذاددةي كارگوزاري و وشياري،ئةدةبيي

الفوگةزايف   برةوي پةيدا كرد وي زانياريكؤذ ،كؤذي زانياريي كوردلة مستةفا مامؤستا شوكر 
 ،نثوي مامؤستا شوكر بوو. و بة وثنةي گوصزاري ئريةم دةخةمإليةوة ،شكؤفةكردن و گةشةكردين لثدةدا

 تاجثكي زثذين بوو بة سةر تثكذا ،ا مامؤست تةنانةت نثوي،برةوي بة نثوي كؤذي زانياريي كورد دابوو
 پانتايي ئامساين بةريين ،دةزگاكاين كؤذي زانياريي و بة وثنةي تريفةي مانگي شةوي چوواردة

ئةگةر شثخي گةيالين و . بووةوةدةكرد ذؤشن و ذووناك ، لة كوردستاين گةورة و جيهاندا،ذؤشنبرييي
وحدة  ( لة پةنا،حمثديين عةرةبييؤمي و مةوالناي ذي نةقشبةندي و مةنسووري حةلالج و نامةوال

 ئةوة ،وةبووة لة بوون و خؤشةويستيي خودادا تواند، هةموو گةردوون و بوون و نةبوونيان،دا) الوجود
 لة خؤشةويستيي ، بوون و نةبوون و سةرتاپا وجوودي ماددي و مةعنةويي خؤي،مامؤستا شوكر مستةفا

شريين و پريؤزي خؤشةويستيي وشةي بؤتةي  لة  و،وكرااوة و زثد و وإلتثكي داگرينةتةوةيةكي چةوس
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 مامؤستا و ئةديب و بريمةند و فةيلةسوويف  پايةبةرزيشوكر مستةفاي. كورديدا تواندبووةوة
 لة ،وةختثك بة تةواوةيت مرؤضيش.  ياخي و ذةها بوو، بة هةموو ماناي وشة،يانيسةرقافصةچيي سؤف

شثخي  وةكوو ، كة بة خامؤشيي بگات، و ذةها و ذزگاري دةبثتداو و بةند و كؤت و زجنريي ژيان ئازاد
 لةم دونيايةدا هةبث و ، بة شثوةيةك لة شثوةكان،)خؤيشم نازامن چؤن: (دةصث كة ،وتةينگةيالين 

.  و بة هةست و نةسيت خؤيةوة نةبث،بة جةستة و وجوودي مادديةوة هةبث.  هةم هةبث و هةم نةبث،نةبث
 لة ، ويست و نيست و بوون و نةبوون و ئارةزوويةكي خؤي هيوا و ئامانج وو هةمو،مامؤستا شوكرئاسا

چةشين ئةو وشكة  لة ،ئةو تةرزة كوژاندنةوةية. ندبثتةوةپثناو خؤشةويستييةكي گةورةتردا كوژا
 ، وةكوو تاوييةكان باسي لثوة دةكةن،ية بةصكوو كوژاندنةوةيةكي ئةوتؤ، نييةدةروثشييةي الي خؤمان

ئةو زاتة تاكوتةرانةي دةگةنة ئةو . دا دةبينثتةوة) فاين (و خؤي لة بةتاصكردنةوةي خودي ،زؤر قووصة
 لة ناوماندا و لةگةصماندا ، بة هةموو وجوودي خؤيانةوة،بةتاص بكةنةوة) فاين (ئاستةي كة خودي

ي ةوتؤ مةقام و ئاستثكي ئ پلة و لة، مةسيحئاسا، دثن و دةچن،هثمن و سادة و ساكارهثور و  و ،دةژين
 تةنانةت ، پثويستييان بة خؤدةرخسنت و الفلثدان و لةخؤباييبوون نامثنث،دا دةژينمرؤضدؤستي

 يان ، يان بة شتثك گةيشتوون، كة شتثك دةزانن، وا خؤيان پيشان بدةن،پثويستييان بةوةش نامثنث
 لة دةرةوةي انةتة پثرؤزئةو زا.  كة ثنييةكيان لة ثنييةكاين ژيان دركاندووة، دةرخةن واخؤيان

پةي دركاندن و .  دةژيندابوونانةيي لةخؤباو خؤدةرخسنت خؤپيشاندان و جازبييةيت ئةو تةرزة 
 هزر وديدةگاي لة  ،زيندةوةر و بوون و نةبوونگةردوون و بووين  بةو ذاز و نيازة پةانانةي ،بردنيش

وين كةسايةتييةكةوة و لة جؤشي كوورةي دةرو ، سةرهةصدةدةنةوةكةسانثكبؤچووين جؤرة بريو
چةشين مؤمي شةوگارثكي بث  مامؤستائاسا لة بة وثنةيكة ، و هةصدةقوصثنسةرچاوة دةبةسنت

 لة قووإليي ذوبار و زةريا و ،مامؤستا شوكر.  هةميشة لة تووانةوة و سووتاندا بث،بةرةبةيان
 ،فذةكاندا لة سؤماي چاوي هةصؤ بةرزة، لة گذي ئةسكصي گذكانثكي بة تني دةگةذا،ئؤقيانووسةكاندا

 : خولياي عةشقي لةياليةك بوو،بيدي بيابانةكاندانثو  لة ،تامةزرؤي نيگايةك بوو
 

 ئةمما غائيبة ئةسةري بث خةبةري، ناليي
 سةحةردا موناجايت لة، دث حةزين ناصثكي

 
خؤذسكة  پيتة پثز وو ذستة بث گرفت و زاراوة بة  ،ستا شوكر مستةفاپةصةهةوري نووسينةكاين مامؤ

بؤية ، نةشومناي كردبوودا بوو لة باوةشي بةهارثكي تازة پثذؤكة،ئةفساناوييةكاين نووكي قةصةمةكةي
و پةصةدانثكي نةوژةنثكي بانگي حقي ذاسيت و  ، ئةوين ئةوتؤيچاوةذواين بارانثكي بة خوذةمي

 دةنگدانةوة و ،كةي هةبوو تةنيا قةصةمة،مامؤستا لة سةروةت و ساماين دونيادا. سةرانسةري بوو
پاشقولدان و ئريةيي و  بؤ مةرايي و ،دةربذينةكاينتيي ثو كاريگةري و تايبةمتةندذةنگدانةوة 

مامؤستا شوكر . سةودا و مامةصة و كذين و فرؤشنت نةبوو ماستاوساردكردنةوة و پارةپةيداكردن و
خوثن و  سةوا و مامةصة و بازرگانيي ،دا كة لة بازاذي نةهامةتي، قةصةمي لةوة لةال پريؤزتر بوو،مستةفا

 ، قةصةمةكةي هةبوو، تةنيا و تةنيا، لة دارايي دونيادا،بةصث مامؤستا. دزي و جةردةيي پثوة بكرث
 ، قةصةمةكةي خؤي،ةوة) ئةلةست (هةر لة ذؤژي ، چونكوو ئةو زاتة،قةصةمةكةشي بؤ فرؤشنت نةبوو

 چكة وثرانةكاين و بة گوند و شار و شارؤ،ارچةكراوبة وإلت و نيشتمان و خاك و زثدي پارچةپخةإلت 
 نةبذاوةي كوردي  شةهيداين و بة قافصةي كؤذةوي، ئةنفالكراوو كيمياباران و ،ناپاصمزةبري  ژثر

نةزر   نةتةوةكةي خؤيكايننةدارا و چةوساوةو بة فةقري و هةژار و  ،خريلةخؤنةديوي ستةمديدة
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 بة  مامؤستاي،لةمةشدا ئةو قةصةمة). لمزنرا بدولت مريسامنق، قلم گفتا كمن سلتان جهامن(. كردبوو
 هةميشة بؤ ،زيندووةنةترس و بوثرة قةصةمة  لةمةشدا ئةو ،دةوصةت و سةروةت و سامان نةگةياند

 و دابذان لة زثد و و دوورخستنةوة لة كةسوكار ،زيندانئازار و  مايةي دةردةسةري و ،شوكرمامؤستا 
لة  و ي ديكتاتؤر تةنانةت لة بةغداي بندةسيت سةددام، بؤيةري بوومايةي دةربةدةو  ،نيشتمان

 خانوويةكي كرثگرتةدا  لة هةر بة كرثنشيين و،حكومةيت هةرمثي كوردستانيشداژثر دةسةإليت هةولثري 
دزينةوة و  لة خؤ،ة پريؤزةكةي مامؤستا شوكر مستةفاتةنانةت ذثوذةمسي ناشتين تةرم. دةيگوزةراند

بةغداي هةمان ذثوذةمسي  لة ،ي پايتةخيت ذزگاركراومانداهةولثرلة  ،راين پاريتخؤدةرنةخستين سة
ن بة پةجنةي دةست  كة ئامادةبووا،عةالئةددين سةججادي دةچوو ي پايةبةرز تةرمي مامؤستاناشتنةكةي
 كث :پاشتر بة پةژارةوة دةيوتوةك  ، شوكر مستةفا بوويةكثكيان خودي مامؤستا ش لةوانة،دةژمثردران

ة خؤي  ك،دةبوا مامؤستا نةمجةدين مةال ستايشي خوداي كردبا.  ئثمة ئةوةمشان پث ذةوا دةبينن كةصثدة
.  نرخي پياوة ناودارةكاين خؤي دةزانث،تةنيا لة پاش مةرگدا ،ةرستةكةمان ميللةتة مردوو پ:واتةين

سةرةمةرگ و نة لة نة بؤ چارةسةركردين نةخؤشييةكةي و نة لة  ،مامؤستا شوكر مستةفاتةنانةت بةإلم 
  : دةفةرموثحةريقمامؤستا  وةكوو.  ذثزي لث نةگريا نرخي نةزاندرا و،ناشتنةكةشيداذثوذةمسي 

 
 غةزةيل بةحري خةياصهةر بة ئاودا چوو سةفينةي 

 دي  زيامن  زةرةر و،جثي سوودي مةتاعم لة
 ئاه ذةوغةين و موژة فتيلةي، ديدة لةگةين

 خامن ديلة سةد الوة چرا، يبؤ شةوي وةسص
  ذووت گوصي دةوري، تةغنييةيت نةواي لة

  ناصة و ئةفغامن دي،لة هةموو مورغي چةمةن
 دوذي مةعين و لةفزي سةدةفم و  گةوهةري نةزم

 دي نادامن موشتةريي، نةزةر اذيباز بردة 
 

 لة 1924شوكر مستةفا لة ساصيمامؤستا  #. 2003_  09 _ 25، سويد - ستؤكهؤصم - سؤلةنتوونا
لة گةص بةهةشيت  ، و لة عةشريةيت زةنگنةية،مامشةي نزيك بةشاري كةركووك هاتؤتة دونياوةگوندي 

 لةالي باوكي ذةمحةتيم كة ئةويش لة خزمةيت مامؤستا مةال ، جةميلي ذؤژبةيانيداامؤستا مةالم
ئيجازةي  لة حوجرةي فةقثتيدا ، هةردووكيان فةقث بوونة،ئةمحةدي فةرقاندا موستةعيد بووة

لة هةژدةي ئةيلوويل ساصي .  پاشان كؤلثجي شةريعةي لة بةغدا تةواوكردووة، وةرگرتووةيانتيمةالية
لة   و ماصئاوايي، چاوي بة يةكجارةكي لثك نا، لة تةمةين حةفتا و نؤ ساصيدا،لة هةولثردا  2003

 ،گةياندووة زياد لة پةجنا كتثيب شاكاري بة چاپ ،لة دانان و وةرگثذاندا. نةتةوة و نيشتمانةكةي كرد
 ذؤصي سةرةكيي 1970لة پاش بةياننامة مثژووييةكةي ساصي . ئةمة وثذاي سةدان وتار و لثكؤصينةوة

 هةروةها لة دامةزراندن و گةشةپثكردين ،هةبوو لة هةصمةيت بةكورديكردين قؤناغةكاين خوثندين كوردي
بةرچاوي ئاشكرا و ار و و جثپةجنةي دي چ لة بةغدا و چ لة هةولثر ،هةردوو كؤذي زانياريي كورد

هةميشة دصي بؤ ئازاديي وإلت  ،تا چاوي بة يةكجارةكي لثك ناخوالثخؤشبوو . پثيانةوة بةجث هثشتووة
هةزار سإلو بؤ گياين پاكي مامؤستا شوكر . و چةسپاندين زماين يةكگرتووي ئةدةبيي كوردي لثي دةدا

 .  بريمةند ئةديب ومستةفاي
26-4-2005  
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