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  ئةوأةمحان مةال سةعيد زةنطةنةئةوأةمحان مةال سةعيد زةنطةنة: : نووسييننووسيين.. . .. . شوكر مستةفا و برامي ئةمحةد و تالَةباينشوكر مستةفا و برامي ئةمحةد و تالَةباين

  
    22    11: : بةشيبةشي

  
 سثيةم بةشي 
 كاتثكدا لة :دةصثتازة ئاكؤ جةباريية كة   سةإلح شواينكؤنة ةكاين هةرزةگؤيي ديكةيمة دةقثكيئة

 درامةت بث و بثكار  ماوةيةكبرسانا لة، هةولثر ذووكردنة پاش، قوذبةسةر شوكري مةال مامؤستا
تين بة نيازي دةسكةو، چووة خزمةيت بةذثزيان و لةسةر كرد تا ناچار جامانةيةكي سووري، مايةوة

 هثژا كاك مةسعوود ؤكيسةر) بةذثزيان (مةبةست لة وشةي) . كارثكي شياو و هةندث پارة و پوول
 ئةگةر لةو بذوايةداي بة سووكايةيت كردن بة وشةكاين وةك،  شوانسةإلحي كؤنةتؤي . بارزانيية

ي  خؤيدا ذاستةوخؤ دةچثتة خانة خوديكة خؤي لة) هتد.. . خثصةكي، بنةماصة، جامانةي سوور(
 هةموو ترية و خثص و و و خوثين شةهيدان، پذ شكؤي شؤذشي كورد كردنةوة بة مثژوويپثسووكايةيت 
سومبويل و ، خؤذاگري ينةبةردي وةك عةشريةيت بارزانعةشريةتثكي  بةتايبةتيش، عةشريةتثك

بث بةو دةربذينة  دةتةوث ئةگةر) مةال مستةفاي بارزاين (وةي كوردذزگارخيوازانةي نةتة
خورمايةي تؤ  وا دةزامن ئةو، ةوةنزيك بكةيتتيماين  نيشيخؤت لة يةكثتي، ةوةنةتمثزاائتنةزاكة

خاوةين پثشةنگ و پثشذةوثكي وةكوو يةكثتييةك كة . ناوكةكةي لة گريفاين ئةوانداية، دةخيؤي
جةعفةر و پاصةواناين وةكوو  كاكة  كاكة ئةنوةر زؤراب وكاك ئارام وخاصة شةهاب و، شةهيداين نةمر

 وةكوو نةبةردثكي، ذژمثي بةعسي بةر ئةشكةجنةي نثو زيندانةكاين ي خؤذاگرسومبويل يان. ذيشة امةم
ة كةسثكتةنيا  كة، بووبثت) مامؤستا ئةمحةدي سةرسپي (مامؤستا ئةمحةدي مام عةليي ناسراو بة

ةيكةري شارثكي كوردستاندا پلة گؤذةپاين نثو هةر ، اندا ماوةتاوةكوو خؤي لة ژي، شاياين ئةوةية
 ةندييةشةرافةمتئةو شانازي و يةكثتييةك خاوةن ئةو ذابوردووة پذ ، وست بكرثتوخؤذاگريي بؤ در

گا ئةمنييةتةكاين ين دةزي خاوةن فاييل و سيخوذةكا كؤنة بةعسي خؤفرؤش وجثي ئةگةر، بووبثت
با . ي خبوثنثردووة پذ شكؤكةي خؤودةبث فاتيحايةكي ذةوان لة سةر ذووحي ذاب، بةغداي تثدا ببثتةوة

، بة مامؤستا شوكر مستةفاي بريمةند و ئةدييب ناسراوي كورد سةبارةت، بثينةوة سةر ئةسصي مةقسةد
 جيهاندا ناوبانگي كورستاين گةورة و  تثكذايلة ئاسيتبةصكوو ،  لة كوردستاين باشوور هةركة نةك
كي زؤري لةگةص بؤرة يةجياوازي، كاتثك كة جامانةي سوور لة سةر دةبةستث،  دةركردووةكارامةيي
  خؤبردنة پثشةوةي مةرايي وستاوساردكردنةوة وكة بة مةبةسيت ما،  هةيةنةناسدا ناكةسي پياوثكي

، چونكوو مامؤستا شوكر. اتةوةسةرمايةداراين نثو پاريت نزيك بكدةيةوث خؤي لة ، دةسكةويت مادديدا
هةر ،  لةبةر بكاتيشوبةرگثكو هةر تةرزة جل،  شار و شارؤچكةيةكي كوردستانو  گوندلة هةر

، بةستدةسةر  جامانةي سووري لةكة ، كاتثك مامؤستا شوكر. و لة خةصكةكة بزر نابثت، وةدةناسرثتة
كة دةيانويست لةو بارة ، سةت بوو و بؤرة پياواين پاشكؤي سيابازرگاناين خوثنبؤ وةإلمدانةوةي 

 و بريؤكةي، بقؤزنةوة وةكردن بازرگاين پثبة مةبةسيت،  يةكثيتئاصؤزييةكاين نثوان پاريت و، ناسكةدا
لة بريي ، ئةم شار و ئةو شارچثيتو ، تةسكي حيزبايةيت و ناوچةگةري و شةذة پةذؤي سةوز و زةرد

بكةنة مةكؤي بزاضي هةصگريسانةوةي شةذثكي بة ناو ، يةيت و هةسيت پريؤزي نةتةوايةيتكوردا
 تايبةتيش لةو كاتة بة، ار نةبثت و ئةوسةري ديكة ئةمسةر، سؤرانچثيت و بادينانچثتييةكي ئةوتؤوة

 زؤر،  و سوورياشو شاندي توركيا و ئثران، لة يةكدييان دةخوثند  بة ئاشكراپاريت و يةكثيتكة  داناسكة
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هةميشة ئةو گوصة ، مستةفامامؤستا شوكر . بوون  نثوان هةدووالدا و مةرواي سةفايچاالكانة لة هاتوچؤ
ئةجمارةش . ئاوي خواردووةتةوة، لة پةنادا، ئاساية جؤ و مرؤري وةكوو تؤ دةيان گوصكة، گةمنة بووة

،  و بزاننيلة مامة بپرسني با. كةمةوةذثزدار مام جةالل تاصةبانيت دة الي هةر هةواصةي، بؤ درؤ و ذاسيت
 ئيمكانايت  پوول و پارة و چةندث بذيمام جةالل،  مامؤستا شوكرلة پثش بةستين ئةو جامانة سوورةي

، سةرپشكة  كردبووشي خؤي هةرو، وة مامؤستا شوكرةي خودخستبووة ژثر دةسيت، مةعنةويي ددي وما
بةصثين مةيسةركردين هةموو لة توركيا و  ش بؤ خؤي و ماص منداصةكاينبةرةبؤ گرتين باشترين خانوو

 ةريكيخو لةوث ،  بؤ چوون بؤ ئةوث بث قايلتةنيا بةو مةرجةي مامؤستا شوكر، كارثكيشي پث دابوون
 لة دثر كة، عومساينئيمپراتؤرييةيت  مية سةردانةي بةصگةنام ديكؤمثنت و ئةوكاركردن بث لةسةر

  بةصگةنامانةي كةش ئةو تايبةتيبة،  ئةستةمبووصدا پارثزراون تايبةتييةكةي لة مؤزةخانةزةمانةوة
 لةو سةردةمة شيمامة. وة هةيةكوردةمثژووي دثريين كوردستان   وبة كوردي ذاستةوخؤيان پةيوةندي

، كارانة كة ئةو تةزة، ي زؤر چاك دةزاينش ئةوةو، موو بة نثوانياندا گوزةري نةدةكرد، لةگةص توركيادا
 و مامؤستا  مستةفا كورديزان و عةرةبيزان و توركيزان و فارسيزانثكي وةكوو مامؤستا شوكر ئةديبثكيبة

لة بةند و داوة ، ارةزايي تةواونكوو شچو، بة ئةجنام ناگات، جةميلي ذؤژبةيانيي بةهةشيت نةبثت
كؤ ، بةهرةمةندثكي وةكوو شوكر مستةفادا نةبواية بة ئاساين لة، تايبةمتةندييةكاين ئةو چوار زمانة

ز ة نةيدةزاين پارةي كاغتتةنانة، تثر بوو ذوون و بةرچاودص   ئةوةندة شوكرمامؤستا. نةدةبوونةوة
 و بزانني لةم خؤي بدوثنني، با مامؤستا شوكر. دادةنا ديسةر يةكتاكة تاكة لةپثكةوة بژمثرث و 

، مليؤنةها لة چت، بلووري كؤشكي لة چت، سةصتةنةت تةخيت لة چت كوذة: دةصث مان پثبارةيةوة چي
 برسي بةسة ئةوةندةت  و هةربكة چا كاري، اكخ ژثر چوونة سارة، مردنة سبةي! دةسةإلت تثإلي لة چت
ةي بةإلي د.. . هةبث زثتري خؤي پثداويسيت لة پياو ئاوةزيية بث وةصإل ةكوذ. نةيب دةرةتان بث و ذووت و

 ئاكؤ  دكتؤرئةم سةإلحي كؤنة شوان و تازة. هتد.. . دةخةسثنثكوذة خؤ نثر ، ةندييدةوصةمخوام لة 
و ، كة جارثكيان لة خزمةت پاشادا دانيشتبوون،  هاتووةدا كابراي دصكرمؤصي لث بةسةروووةك، جةباريية
 ئةويش لة وةإلمدا ؟كة ئايا مريشك چ جثيةكي زؤر خؤشة، ة يةكثك لة مريةكاين خؤي پرسيبووپاشا ل

ذؤژثكي ديكة . ي كردبوو لة پاداشتا خةإلتثكي باشي ئةو بةگزادةيةپاشاش. پثستةكةي  پاشام:تبوويو
 زؤر جثيةكيگا چ  كث بزانث گوثرةكة و جوانة:دةصثو ، ذووي دةمي پرسيار لة هةمووان دةكات پاشا
بزامن  پثم بصثدةصث پاشا ، من دةيزامنپاشام ، كابراي دصكرمؤصيش دةصث. خةإلتثكي باشي دةكةم، خؤشة
لة پاش . دةدةنة قاقاقي پثكةننيدانيشتووانيش .  پاشام پثستةكةي:ة وةإلمدا دةصثلكابرا  ؟كوثي

برادةراين دةزگاي ، وة بث شوان مابووة بةمثگةلةكة، ا و پثنجهةرةسةكةي ساصي هةزار و نؤسةد و حةفت
بة ذث  بةرةو ئثران، ئثمةش بة نيازي چوونة دةرةوة، بؤ عرياق گةذانةوة انبذثكي، ذاگةياندين شؤذش

شوانة لة تةهران و ئةم سةإلح ، زا كةرميجةاليل مري، و برايان سةعدوصإل پةرؤش من. كةوتني
 پثشنياري چوونة الي مامؤستا مةالن م. خامني دةچذيزةصةوگريفامناندا سةپوول لة  وپارة . گريساينةوة

.  كوردي بوو بةشيلثپرسراوي كؤميتةي، كة لة ذاديؤ تةهران لة جامي جةم، جةميلي ذؤژبةيانيم بؤ كردن
واتة باوكي مامؤستا مةال ،  مةال ئةمحةدي فةرقانخؤيدا باوكم لة الي مامؤستالة كايت وثذاي ئةوةي كة 

لة هةمان كاتدا مةال جةميل لة الي باوكم ، خوثندووثيتوستةعيددا فةقث و لة پلةي م، ي ذؤژبةياينجةميل
زؤر ذثزي لث گرتني و بؤ ئثوارةكةي دةعوةيت ماصةوةي بؤ ، هةر كة ومت من كوذي فإلنة كةسم. فةقث بووة

 خوانةخواستة. ثك دةبث لةگةص ئةودا نان خبؤينشي لث وةرگرتني كة هةموو ئثواران ئةوةبةصثين، كردين
خؤشة  بؤ دةكردين و بة زمانة ةكةبؤ سبةي تةلةفووين بؤ ئوتثل، نةچووباين ةيةكئثوار ئةگةر خؤ

ماصةكةي ) . دوثنث ئثوارة بؤ ديار نةبوون، مانگاكةفإلنة كةسة : (پثي دةوتنيتايبةمتةندييةكةي خؤيةوة 
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هةر لة ، انةقابة وثنةي تةكية و خ، لة خانةداين و ئاوةدانيدا، رانامامؤستا مةال جةميلي ذةمحةيت لة ت
 دةيان كةس لةوث لةگةص هةموو ئثوارانثك، هتد.. . و هونةرمةند و دكتؤر و ئةندازيار و شاعري و ئةديب

ةي كرثي ئوتثلةكةمشان ين و تةنانةت پاربووبث پارةيي بة جارثك زؤري بؤ هثنا. ئثمةدا ناين دةخوارد
و سةرلةبةري ، دا صةكةمة بين مةجنة بة تةلةفوون لو،  پثم بة جةرگي خؤمدا ناذؤژثك، پث نةمابوو

 ئثوارة. جاران وةرن بؤ المئثوارة نةختثك زووتر لة، فةرمووي،  گثذايةوة جةميلدؤزةكةم بؤ مامؤستا
هةر ، كة لةو ذؤژگارةدا لثپرسراوي پاريت بوو لة تاران، ي ناساندينشةفيق قةزازلةوث بة هثژا دكتؤر 

  تةرازي ئةورووپايي لة پلة يةكةميبرديين و لة باشترين ئوتثلي لةگةص خؤيدا  قةزازدكتؤر، ئةو ئثوارةية
 حةمام هةر يةكة و لة ژوورثكي بة تةلةفزيؤن و،  جثگريي كرديندا لة خياباين فروخي فروخزادو، رانات
مانگانةش خةرجي گريفاين بؤ ، نر ئوتثلةكة بوويةش هةر لةسة سث ژةمةش خواردن و نؤشابة و چاو

شةهيدي نةمر ، خةمي نووسةران و ذؤشنبرياندا بوونوو كةس زور لة ثو پارتيدا دلة ن. سةرف دةكردين
ذؤژثك براي هثژا كاك سامي شؤذش . سامي عةبدولذةمحان و دكتؤري هثژا كاك شةفيق قةزاز

ئةويش خةمي بث پارةيي و شپذثو حاصيي ،  و پثي گةشاينةوة بووينةوةشاوشوكر، ذووبةذوومان هات
ي الي ئةويشمان هثناية ئوتثلةكة،  قةزازدكتؤر شةفيقهثژا ة ئاگاداركردنةوةي ب، خؤي بؤمان هةصذشت

 كاكة سامي  ئةو سةردةمةيئةو ذؤژگارة تاص و شريينةيدوو زةردثنةكاين  خؤشةئثستاش قسة، خؤمان
خؤ كوذة : ( كة دةيوتيةوة جووجة كةبابيمةذبة تايبةتيش لة، لة گومثدا دةزرنگثتةوةهةر ، شؤذش
 بة پةناهةندةيي لة پاشتر كاك سامي ماوةيةك) .  بة لةزةتة خؤش وذووخانةكةشي هةر، كورد يشؤذش

دةس بة كار بث بؤ ،  گةيشتة سووريا كةهةرث  داينبةصثين، كرد بةذمثان و بةرةو ئةوث، سوريا وةرگريا
 ي بة ئةمةك دةرچوو و بةصثنةكةودؤخةدا شؤذش لةو بارسامي، بة مةرايي نةبثت، وةرگرتنمان لةوث

كة وةك ، ران گةذايةوةا تبؤفارةيت سووري ژثك ناومان بؤ سةلة پاش چةند ذؤ، و بةجث گةياندبوخؤي
مةال هةمووي بة هيمةيت مةردانةي مامؤستا ، نئةمانةي باسم لثوة كرد. پةناهةندةيةك لةوث وةرگرياوين

، بثتوةيت تثدا ذواپيامرؤضايةيت و تووكي دةماري يةكثك ئةگةر ، هات بة دي جةميلي ذؤژبةيانييةوة
جةميلثك كة بة دةسيت ذژمثي مةال .  ناكاتريلة ب بةتةنگةوة هاتنةي مامؤستا  چاكة وئةو هةمووقةت 
پثشتريش  و، بثتكرا شةهيدبة تةور ، شثوة و لة دوذ ماصةكةي خؤيدا لة بةغدابة دوذندانةترين ، بةعس

 بة گوللةي زرثپؤشةكاين  هةمان شثوة بةهةر، لة گوندي فةرقاين نزيك بة كةركووك  ذةمحةتييكيوبا
 لةژثر ناوة كة،  شوانةي كؤنة ئةم سةإلح سفصةيينةنبذوا،  ذيزي شةهيدانةوةبثتة چووبثت وبةعس پثكرا

ئةوةندة ، سةإلح شوانةكؤنة ئةم  !چةند بث ئةمةكانة باسي لثوة دةكات، داتاشراوةكةي ئاكؤ جةباريدا
لة چةندين ، غداي بةجث هثشتبوو و لة هةولثر گريسابووةوةكة بة، و بةرچاوتةنگة، وفل و چاوچنؤكچل

كة بة پةناهةندةييش گةيشتبووة .  بؤ دةنارد و يارمةتييانپارة، رادةرانالوة خثرخوا و دؤست و ب
 خواوذاستان  لة ستؤكهؤصمةوةبرادةرثكيش. بوولةوثشةوة هةر داواي پارةي لة بردةران كرد، ئةمريكا

ةوة يارمةتيمان بة هةموو اليةكمان، تاكوو لة هةولثر بووي هة تؤ كاكة: وتبووپثي نةيكردبووة نامةردي و
لة ئةمريكا پةناهةندةيت و ، ئثستا تؤش وةكوو ئثمة و لة ئثمةش باشتر، يتوو ناردي و پارةمان بؤودا

نةك داواي پارة لة ، يارمةتيي لثقةوماواين كوردستان بدةي، پثويستة ئثستا تؤش وةكوو جاراين ئثمة
بةإلم هةموو كةسثك ، پثي دةوثرث پياوثك هةموو بؤرة، زيادذةوي و هةرزةگؤيي ! بكةيمانانثمةئ

چوينةي شيت پاك وةك دةبينني چؤلةكة . بپارثزث خؤي زماين، پاراو و سةنگني و گران، ناتوانث
 لريف  هةركيشي دةسكةوثو هةرچيية،  پؤخص دةكات پيس ويشي شيتومصومو، بةإلم بةراز، دةكات
خؤي ةكةي پاشةصي پيسيي، بؤ جاري دووةم و سثيةم، چيشي دةسنةكةوتهةر هي، اتدةد

تؤ بذوانة . و دةخارث خؤي دةنوثنثةوة  شتهةر بةو، كاسةش هةرچييةكي تثدا بث، هةصدةلووشثتةوة
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خؤي بة  و  وتار لةسةر خؤي دةنووسثچؤن، يةوة ئاكؤ جةباريناوة داتاشراوةكةي كة بة،  بؤرةپياوةئةم
 بة قةل خؤيصكوو بة، نةك قةل بة قةل بصث، ةوة وايةكة وةك ئ، ) مامؤستا سةإلح شوان: (ثخؤي دةص

بةصكوو ذةنگدانةوةي باريكي ، بث  نةرجسييةتهةواي نةبثئةمة وا. ووت ذةش بثذدةك ، خؤي بصثخودي 
، ي بكات پذوپاگةندة بؤ خؤ ناچيزةية بةو تةرزةو، ئةوةندة بة خؤيدا بنازث يةكثك، زي دةروونييةئاصؤ

جنثوفرؤش  يتة پؤخصةلة سا، يان لة اليكي ديكةوة ) ! سةإلح شوانمامؤستا (و خؤي بة خؤي بصث
 وةكوو  و خانةداينناودار  وئاراستةي كةسايةتييةكي پايةبةرز، تايةتيينامةي دؤس، كةيدائامثزة

بة برادةري ، واردبثت نان و پيازي لةگةصدا خ ذؤژانةكات و وةك ئةوةيدة) دكتؤر بةرهةم (امؤستاي هثژام
ئةو دوو قوتبة سارد و گةرمة كؤ ، كة دصنيام يةك شيت هاوبةش لة نثواندا نيية، اتبدة  ناويي خؤدثريين
پؤخص و  لة سايتثكي كة، زؤر لةوة پريؤزترة، ناوي دكتؤر بةرهةم، تةنيا ئةوةندة دةصثم. بكاتةوة

كة دةيةوث القرتث لةگةص ، و ئاشكراية ذوون  زؤرمةبةستةكةش. گةندةصي كؤنة بةعسييةكدا ثنرث
ة پشتةوةية و لة كةس باكي يةكثتيي ل، و ئةوةمان بة گوثدا بدات كة ئةو، مانيدا بكاتييةكثتيي نيشت

 هةردووال، ك نةگرنةوةزووانة يةبةم ، كة دصنيام ئةگةر هةردوو ئيدارةي هةولثر و سلثماين. نيية
 كوردةكة وو وةكةچونك، ثتةوةكةودة ة دؤذاوانةئةم بؤرة پياوخةصكانثكي وةك  بةپثويستييةكي زؤريان

بؤ كوذة ، نامةيةكي وةمهيي، يان لة اليةكي ديكةوة. تاسةر بة ماصي دومشنيشدا دةك، ناعيالجي، دةصث
چةصةكدا ةدةيةوث ئةوةمان بة گوثدا بدات كة ئةو لة ذو ، ثكي ديسانةوة وةمهي دةنووسثپوور

 چيي لةسةر جوو، كة لة ذؤژنامةكاين سةردةمي سةددامدا، خؤي دةباتةوةئةوةش لة بريي . جوولةكةية
تؤيةك . نناسراوبة الي هةمووانةوة ، يش كةركووكةيؤذجيجووةكاين گةذةكي ش.  دةنووسيو زايؤنيزم

خؤت ناوزةد ، و ذؤژثك بة جةباريو ذؤژثك بة شوان ، كوثن  خةصكيلة ناكةس بةچةييدا كةس نازانث
تةنكة ذيشثكي بؤ ، ئةو كاتةش، چةرخث وةر بة بارتةكةي ديكةداجةوري زةمانةدوور نيية ، دةكةي

اصي زةرقاوي و ئوسامة ئةجمار خؤمتان لث بكةيتة خزمي خةزووري سةپاين دراوسثكةي مو ، ثصيتةوة
 ناوبردين  بة خراپةيان. ئيتر ناگةذثتةوة تكا كةي، كةثدصؤپ  پثشينان ذاستيان فةرمووة كة حةيا!بن الدن

 ي نةتةوةي كورد مامؤستاي پاية بةرزوومثژوونووسثكي ئةفسانةيي وةكي ناودار و ةسايةتييةكي هثژاك
بة پثشوةخت  دةبث، باسي لثوة بكاتئةگةر بؤرةپياوثكي وةكوو تؤ بيةوث  كة) . دكتؤر كةمال مةزهةر(

 كة، ئةوةت دةبث مايف ئةو كاتة، دةستت بة دةسنوثژ بث ت وةيكب دةرگإلويي خؤت، قوذاوة سوورة حةوت
 ووكةسثكي وةك، لةوة گةورةترة، ئةو زاتة هثژاية. بة سةر زارتدا گوزةر بكات مةزهةر دكتؤر كةمال ناوي

،  خؤي دثريينستة نةبةردةكاينو هةصوثئةو جثپةجنةي قةصةمة ذةنگينةكةي ، من داكؤكي لثوة بكات
كاكة خاصة شةهاب و  شوومةي كة ئةو شةوة.  بؤ دةدةن و شايةتيي كوردپةروةريداكؤكي لثوة دةكةن

بؤ كؤذي بؤ بةيانييةكةي ،  مةزهةردكتؤر كةمال، جةعفةر لة بةغدا لة سثدارة دران و كاكة زؤرابئةنوةر
  بذوات بؤ زانستگاذؤژان  وةكوونةيتوانيبوو،  پةژارة خةم و لةبةر لة حةسرةتدا وو،  هاتزانياريي كورد

  نةبةردةكة چؤن ئةو سث شةهيدة،  الي ئثمة و بؤي گثذاينةوةهات بؤ، و دةرس بة قوتابييةكاين بصثتةوة
وةكوو خؤي بؤماين . ؤصيبوو هةصكچاوي هةرسثكيانيان، ذژمثي بةغدا، لة پثش لةسثدارة دانياندا

، گريان گةرووي پذ لة، لةگةص باسكردنةكةدا، بوونثندرا چاوي هةرسثكيان بة لؤكة ئاخچاصي، گثذايةوة
 لةگةص كؤذةتاوةكوو ، لة بةغدالةو سةردةمةدا كؤذي زانياريي كورديش . كرا نةدة تةواوي پثكةقسة و

، نبوو نةكرا و پثكةصتثكةص،  فييت بؤرةپياواين خؤفرؤشي كوردةوة نووسيين ذاپؤرت وبة، عةرةبييةكةدا
  قؤناغيچونكوو ذؤژانة، ي بة دةزگايةكي حكوومنةك، دةچووزياتر بة بنكةيةكي پثشمةرگايةيت 

عةبدولذةمحاين كةرميي حوسامي و دكتؤر   زةبيحي و مامؤستامامؤستامؤستا هثمن و ماسةرةكيي 
، هتد.. . و تاها حمثدينو  بابةكر ئاغاي پشدةريهثژا   و مامؤستا عةبدوصإلي حةسةن زادة وقامسلوو
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  كاكة هثژا ژوورةكةييان،  من ژوورةكةي اليلة نيا،  بة زؤريكة، مامؤستا هثمن  تايبةتيشبة. بوو
ناودارانةي وةكوو هثژا و ئةو كةسايةتيية . قؤناغي بوو مامؤستا مةال عةبدولكةرميي مودةذيسي ةمةح

جةميلي ذؤژبةياين و دكتؤر كةمال  مةال  شوكر مستةفا و مامؤستامامؤستا  و حمةمةدمامؤستا مةسعوود
دن و دصي ذژمثي بةعس مةرايي لةبةر دةكر. هتد.. . مةزهةر و مامؤستا عةبدولكةرميي مودةذيس

 سةرؤكي هةإلتين، بكةن يان ذوو لة هةندةران،  شاخدا و بچنةوة بؤ چياوةنةوةكوو بدةنة، ذادةگرتن
كة لة ئةجنامي ذاپورت نووسيين ، بةرةو وإليت ئوردن،  حمةمةدمامؤستا مةسعوود، كؤذي زانياريي كورد

 سةددام حوسثن كة، ةويستةباشترين ذاستييةكي بةصگة ن، سةري هةصدا ةوةكوردي خؤفرؤشبؤرةپياواين 
 پثشوومدا باسم لثوة ةيةكوتار لة وووةكهةر ، تاها حمثدين مةعروويف بة دوودا نارد،  بة پةلةپاشتر
خؤت وةكوو  تؤ چونكوو. مةسةلةكان تاوتوث دةكةيؤتةوة تؤ لة ديدةگاي كةم مةوداي خ. كردووة

رتانةي كة لةسةر ئةم و ئةوت ئةو ذاپؤپثي و بة ، ي ذژمثي بةعسبةرماوةخؤر و بةكرثگرياوثك
 دابنيپث  ي سةر ذوباري دجيلةتاسو ئةبوو نو شةوانةيعةرةقةكةي نادييةكاين پارةي و، دةنووسيي

من بة جارث ، سةبارةت بة منيش. و ناشييانة تاوتوثيان دةكةي،  دةذواينةوةلة مةسةلةكان، دةكرد
وةكوو ئةوةي سةإلح شوان ، ثتمة دةرةوة هاتبيشانازي دةزامن ئةگةر بة يارمةيت يةكثتيي نيشتيماني

  تةنانةتبةصكوو، نةهاتوومةتة دةرةوة ينيشتيماني يةكثيت  هةر بة يارمةيتمن نةك، باسي لثوة كردووة
  فيشاص وئةوةندة، ئةم سةإلحي كؤنة شوانة.  داوة لة هاتنة دةرةوةياندا يةكثتيشميارمةتيي ئةندامةكاين

ئةو هةر ، ش بةدرؤي خبةيتةوة و هةرچةندثكيدرؤكردن بووةتةوةسوثي لة ،  دةدةصثنث و دةلةسةدرؤ
پةيوةنديي ذاستةوخؤم بة ، 1986 لة ساصي واتة، من لة پثش هاتنة دةرةوةمدا.  دةكاتوةث پباإلي

تةنانةت كاك ئازادي ، بة هؤي ئةوانيشةوة هاتوومةتة دةرةوة و هةر، برادةراين پاسؤكةوة هةبوو
 لة ئةصمانيا  بذثكيان و برادةراين ديكةي پاسؤك كة ئثستابدولذةمحاني عةزيز عةذةمحةتيي و شةماص

ن ذاگةياندم كة ئةگةر بة پثيا،  ژثر دةسيت ئةوان ناوچة ذزگاركراوةكاينكة گةيشتمة هةر، شايةيت حاصن
 كة ذاگةياندين پاسؤكم  دةربذييانيي خؤيانئامادة، نيازي چوونة دةرةوةم نةبثو  بمبيل ئةوان قا
 بةإلم،  من كاركردن لة پةنا يةكثتيدا بة شةرةفثكي گةورةي دةزامنكة، لة وةإلمدا پثم وتن. ةنتةسليم بك

  براي هثژام كاك فةلةكةددين ذاژانيشلة. يكةمب كة لة پةنا مام جةاللدا، يةبة كوردايةتييةك نيبذوام 
 لة شؤذشي ئةيلوول جارسث   منسةبارةت بةوةي كة، پثي ذاگةياندم كة كاك نثچريضان بارزاين، كاكةيي

بذياريان داوة كة ، نان لةو خزمةتةملثبؤ ذثز،  كارم كردووة بةشدار و لة ذاديؤي كوردستاندا دوو جارو
منيش . ةنبؤ ئةوةي پاريت ضيزةي چوونة دةرةوةيان بؤ بك، پثشكةش بكةم من ليستةيةك ناويان

 ئةويش ئةوةية كة، م هةيةمةرجثك يابةإلم من تةن ومت و، پث ذاگةياندن و پثزانيين خؤممگوزاري سوپاس
يان لة بةصكوو كث،  ناگرم كث پارتيية و كث يةكثتييةچاوبةرئةوة لة ، دالة پثشكةشكردين ئةو ليستة

  ئةوانيشإلمدالة وة،  بة ميللةت و وإلتةكةيان پثشكةش بكةني شايستة بتوانن خزمةتثك لةوانةيةدةرةوة
 مخانةوادةيست و پثنج ليستةي ناوي نزيكةي ب، سوپاسةوة بة منيش،  ئةوةمان دةوث هةرثمةشوتيان ئ
، دةشكثتةوة ش بة سةريداجار بة خراپةزؤر ، ةسدا بكاتمةردم ئةگةر چاكة لةگةص ناك. كردن پثشكةش

، ئثرامن بة جث نةهثشت، لةو ليستةيةي كة من دابوومنث، دةرنةچوودةنكيان  دوا تاوةكوو ضيزةي بؤية
، دايشلة پثش بةجثهثشتين ئثران. وكةت و عومسان قازي شايةيت حاصنةبؤ بةصگةش برايان دكتؤر ش

،  براي هثژا كاك نثچريضان بارزاين كردةوة بةپثشكةشوبارة سوپاسگوزاريي خؤمم لة ذاژان دو چووم و
زؤر ستاييشي ، لة بةردةم كاك نثچريداداناندا بؤمان و  لة كايت چا، براي شةهيد كاك فةرةنسؤ حةريري

پاريت لةگةص لة ئاشنايةيت پةيداكردين ،  ي مين بؤ گثذابووةوة1968ذؤصي ساصةكاين و ، مين كرد
ئةو ، دوور لة ئثستا. زؤر مةبةسيت بوو، پثشةوا بارزاين،  بابة گةورةكة، توركمانةكاين كةركووكدا
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ة نةك وةكوو ئثستا ك،  لة ناو خةصكةكةدا دةژيان بؤ خةصكةكة وخةصكةكة و لةگةص  سةراين پاريتكاتة
ئةگةر مافثكي تةنانةت ، تةوةكردووةقوت  انداخةصكلة نثوان خؤيان و ، ي پؤإلييين شارؤنييانةكشوورةي
 بؤرة پياواين و چونكوو دةستوپا، بكةي داكؤكي لثوةتواين نا، خؤتيشت لث زةوت كرابثتذةواي 

ةمةكي بنوثنم و  نامةوث بث ئلثرةدا. لث ناگةذثن دةنگت بيانگاتث،  نثو پاريتمةراييكةر و گةندةصي
براي هثژا كاك سؤران ، دابةزيبوومتاران  كة لة ئوتثلي ئريان شةهر لة كاتثك، كةمئةوةش باس دة

لةگةص براي هثژام كاك ، لثپرسراوي يةكثتيي نيشتيماين بوو وث لةكة لةو سةردةمةدا، تاصةباين
خؤميان پث وپاسگوزاريي س، وثئة تاوةكوو  لثرةوة هةرئثستاش، ) ئةبوو شةهاب (ئيحساين ناسراو بة

  منهةر يارمةتييةك كةپثشكةشكردين جار ئامادةبووين خؤيان دةربذي بؤ چةندين  چونكوو، دةگةيةمنذا
 ي فةرماين عارةبة ئاغاكاينئةوةندة گوثذايةص، دايلة خؤفرؤش،  سةإلح شوانة كؤنةئةم. پثويستم پثي بث

ذةنگي ئةو سةردمة و ئثستاش هةر ، ووة ذةوشيت ئةوانيشي هةصگرتخوو وتةنانةت ،  بووةبةغداي
بةصكوو ، نييةمن ئةمة بؤچووين ) ماچي كردووة، ئةگةر نةيتوانيبثت دةستثك ببذثتةوةعارةب : (دةداتةوة
لةخوارةوة دةتوانن ، بؤ سةملاندين ئةم ذاستييةش، ئينب خةلدوونة  بة نرخةكاين گرانبةها ولة وتة

چؤن ،  ئيشي پثم كةوتووة كةكاتثك، سةإلح شوان بكةني خودي ة دةسخةت بةتةماشايةكي ئةم نامة
  شثتانة وجووتة دةهاوثتچؤن ، وةو ئيشي پثم نةماة  سوار بووكة داشي دامةكةشي، م دةكاتستاييش

لة پثناو بژثويي كة لة ناچاري و ، من لثرةدا باسي مامؤستايةكي كوردي داماو ناكةم. تث دةگرث مبةرد
حةپة سةوزةكةي ، بةبث ئةوةي زياين بة كةسثك گةياندبث،  فشاري ذژمثداو لة ژثر، ژياين ماص و منداص

 و دةروثشةكاين ة سةإلح شوان ئةموةكوو بؤرةپياوانثكي باس لة، ووت دابث و سةري خؤي لث كز كردبثق
 بؤ دابينكردين و، رة و پوولثكي زياتركة لة پثناو دةسكةوتثكي لةبارتر و پا، دةوروبةري دةكةم

لثداين الفوگةزاف بة سةر   بؤو، يانئةبوو نواسي بةغداسةرخؤشيي  ادييةكاين شةواينخواردنةوةي ن
بذوا بكةن لة . دا دةبة شكاندن، انملي نزيكترين برادةري خؤي، بة ذاپؤرت نووسني، خةصكاين ديكةدا

 و نووري و كاردؤ گةإلصييي وةكوو فرياد حمثدين ثكبرادةرچةند  بة ذثكةوت لةگةص ئةگةر، بةغدا
 ئةگةر، ا سةري خؤمامنان لث كز بكردبايةو لة جثگايةكد، يةكمان بگرتايةتةوة، داذةمحةتي انةكةيلن

 ئةوة :هةر يةكةو لة ئاسيت خؤيةوة بةوي ديكةي دةوت، ايةبكةوتگوثي سةإلح شوان لة دوورةوة دةر
كةي شوعبةي ةرد خؤتان لة بةر، ئةگينا دوو سبةي، لة دةمي خؤتان بثنةختث ئاگاتان ، كابرا دةركةوت

، بة هونةرمةندي هةميشة زيندووي پاية بةرزي كورد، هةر ئةم ناپاكانة.  دةبيننةوةسثي ئةمنييةيت بةغدا
 بصث كة ئةو خةصكي ئةوة، كة ئةگةر لة چاوپثكةوتنةكانيدا، گةنةيان وتبوونمامؤستا عةيل مةرداين زة

بؤ درؤ و ، إليت حوكمي زايت نييةچونكوو كةركووك سةر بة دةسة، زؤري لة سةر دةكةوث، كةركووكة
 كة، لثپرسراوي بةشي هةوراميي ذاديؤ بةغدا بوو، م شايةتة كة لةو سةردةمةدا) فايق (كاك، ذاستيش

مامؤستا عةيل مةردانيان ئةوةندة . يةوة گثذاماين ذاستةوخؤ بؤ لة دانيشتنثكدامامؤستا عةيل مةردان
ةيوثرابوو بصث لة كةركووك مبنثژن و وتبووي لة تةنانةت لة سةرةمةرگيشدا ن، بةچةترسثن كردبوو

 كة دةهات بؤ بةغدا و،  شاعريي هثژا كاك شثركؤ بثكةستةنانةت. سلثماين لة گردي سةيوان مبنثژن
 من كة دةستم بة :دةيوت، ثكي بةزمي خواردنةوةكةداهةر لة دةسپ،  لة دةوري كؤ دةبووينةوةةجاروبار

 بة بكةم تان لثخؤملةوانةية ،  و ذةويت دانيشتنةكةمي شةوگارةكةبؤ ذازاندنةوةي بةز، خواردنةوة كرد
من سبةينث خاوةين قسةكاين ، ئةگينا وةكتري،  و بگرة پثشمةرگةش پاصةوان و قارةمان پصنگ وشثر و

بث غريةتيي ئةم سةإلح ، ئثوة بذوانن. سةري ذثك بكةوين وة لةشةةر لة ئثستاو با ه، نيم خؤمدوثنثي 
لة سةدا كة ، بووين ئةو هةموو سايتة كوردييانةي سةر ئةنتةرنثت،  ئاستثكي نزمدايةو پلة شوانة لة چ

لة ذةفتاري ئةو دوو حيزبة سةرةكييةي كوردستان ، ن و ناذةزايي دةربذينهةشتاي لة كثشة سياسييةكا
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مايف ئازاد و ذثزلثنان لة  و كةش و هةواي خؤي لة خؤيدا ئةوة دةگةيةنث كة دةربذيين بريوذا، دةدوثن
وةكوو كةسايةتييةكي لةخؤبوردووي ، لة ئاستثكي زؤر نزمدايةيان ،  نييةي كورد لة كوردستاندامرؤض

زؤرينةي كات ، كة وثذاي ماندووبوونثكي بث وچان، ثتكاك عومةر فارسي خاوةن ئيمتيازي كوردستان ن
ئةگةر . ةتة گةذ ئازاددا خستوووذاي بوثر و بري پريوزيلة پثناو دةربذيين وشةي، و تواناي خؤي

 ئةم سةإلح ينپثكةوة دانيشتديكؤمثنت و وثنةي زيندووي ،  بة ناوي ذاستةوخؤوة ذاشكاوانة وثكرنووسة
ية و بذوا  بصث ئةم كابراية كؤنة بةعسي ولةگةص خوثنذثژثكي وةكوو سةدام حوسثندا بإلو بكاتةوة، شوانة

و بة هةمان ، ودص و بةدگومان نةبوويتايةخؤ ئةگةر تؤش لة ذابوردووي خؤت دو. بة نووسينةكاين مةكةن
بث گومان كاك عومةر نووسينةكةي تؤيشي هةر ، بؤي هةبواية و ئةوت بةدرؤ خبستايةتةوةشثوة وةإلمت 
لةوة زياتر كة دةيةوث خزمةت بة ،  چي بثت دةبثذؤصي كاك عومةر لةم كارةدائيتر ، بإلو دةكردةوة

 هةر شاإلوي ذق و كينةي، شوانة ئةم سةإلح، ر بث غريةتانة كة زؤ دةبيننيوووةك،  ئازاد بكاتوذايبري
بگاتة سةر تةنانةت ، جنثوي بث شةرمانةيانة بث ئابذووزؤر  تةوة وبة خودي كاك عومةرةوة نةوةستاوة

  ئةم تةرزةپةنا ناباتة بةر نواندين، ئةگةر يةكثك دةماري پياوةتيي تثدا ذوابثت. خثزان و ماص و منداص
. ) بةسة ئةلفثكي، كةسة كةسث(:  دةصثيةكي كوردي هةية كةواتا. وة لةم جؤرةثزانةيئامذةفتار بةعسي

 .  تث بگاتةم پةندة ل باشهيوادارم كة سةإلح شوان، و كةر بة نةقيزة،  دانا بة دركاندن:واتة
  2005 - 04 - 04 _ سويد _ستؤكهؤصم _ سؤلةنتونا 

، وةكوو ئةم بؤرةپياوانة  ئةوةي بؤ تةنيا ذؤژثكيشكة، لة التان ذوون و ئاشكرا بثتبؤ ئةوةي باشتر  #
بة ، چووبثتة ذيزةكاين بةعسةوة خؤي فرؤشتبثت و، دالة پثناو پارةيةكي زياتر و پثگةيةكي لةبارتر
 دوو م ئةنةنتكاية بذوا. و هيچيشي لة بةرچاو نيية، تةنگ حيا و شةرةف و نامووسةوة نايةت

  :ديكؤمثنتةي ئةو دوو الپةذةي خوارةوة
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