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  هۆه ندا

 مايسي شاري هةولصري لة  مايسي شاري هةولصري لة 44تاواين تاواين ) ) جةمال بةختيارجةمال بةختيار((هونةرمةندي شصوةكاري كورد مامؤستا هونةرمةندي شصوةكاري كورد مامؤستا 
  ساسان دةروصشساسان دةروصش... ... تابلؤيةكدا نةخشاندووة تابلؤيةكدا نةخشاندووة 

  
مامۆستا جه مال  (هونه ر مه ندی گه وره ی شوه آاری آورد

وه ك آاری هه میشه ی و نه ته وه ی وآه سكی ) به ختیار
ه ك له ناو ڕووداوه آانی آوردستان پشمه ر گه ی نزیك و

ژیاوه و به هه سته ناسك وهونه ر مه ند یه آه ی له هه 
رآوێ بووب به فر چه آه ی و ڕه نگه آانی نوده ستی ئه 
وزوم وزۆره ی داگیر آه ران و سه ر آه وتنه آانی 
هزوبازوی پشمه رگه آانی آوردستانی آردۆته 

آه به سه یر آردنی ، یناوچوارچوه ی تابلۆهونه ریه آان
آۆ مه ك خوندنه وه ی تدابه دی ده آه ی وه 

آه هه موو تابلۆآانی له سه ر ئاستی ، آودیكۆمنتك
آوردستان و ده ره وه ده نگ دانه وه ی گه وره یان هه بووه 

ئه م جاره ش هونه ر مه ندی گه ، له مید یاآانی جیھاندا
ه ك من ئاگاداربم وره ی آورد مامۆستا جه مال به ختیار و

سه ره ڕای نه خۆشی و نائارامی ته ند روستی مام ناوه 
 ی مایسی شاری هه ولری ڕسواآرد و 4به تابلۆیه آی ڕه نگین تاوان بارانی آاره ساتی ، ندی

خۆی له  آه ئه مه ش، هاوبه شی و به شداری له خه مكی تری ڕۆه آانی آوردستانداآرد
ه ده نگه وه هاتنی میلله ته آه ی و هونه ره به رزه آه ی به خۆیدا خۆ ته رخان آردنه بۆ ب

درژای شۆڕشی ئه یلولی مه زن وگونی پشكه وتنخواز ته ر خان آردوه بۆ نیشان دانی ڕووی 
آ . ڕاسته قینه ی خه باتی نه ته وه یمان به ڕووی داگیر آه ران و دوژ منانی آوردوآوردستان

یان ، ی له گۆرانیه ك یان پارچه مۆسیقایه ك نه آر دبهه یه له ئمه له ژیانیدا حه ز
تابلۆیه آی ڕه نگین سه رنجی ڕانه آشاب و به ره و ده ریای ئه ندشه وبیر آردنه وه نه یبر 
 م له وانه یه ئه گه ر ل آردنه دایه به ر ئه م آارتنده وارێ آیش له ژهه تانه خو دب

 نه وه ك هه ر توانای وه م دانه وه ی ؟نه آانی آامانه ن یان قوتابخا؟ی بپر سی هونه ر چیه
نه ب به كو هه ر وه مكی دروستیش بۆ ئه م پر سیارانه به قسه یه آی ووشك و ب سوود 

بزان .نه یه آی تیاهه ڵ نه واسرابخاوه ن ماڵ ئه گه ، له آورده واری دا آه م ماڵ هه یه و
ۆش نه زان به هه ستی ڕووت ده زان ماه آه ی ژووره ر ده رباره ی هونه ر شتكی ئه وت

آانی به بوونی تابلۆیه آه وه قه شه نگ تر ده ب ،هه تائه گه ر ، گه شبینی زیاتر تیاده ب
آه واته تابلۆ گه ر به ووردی ، تابلۆ آه ش گوزار شت له آاره ساتك یان درامایه آیش بكات

ه تیش ئه و تابلۆیانه ی ڕه نگدانه وه ی خۆشی و به گه نامه یه به تایب، هه سه نگنرێ
له آاره ساته آانی له همابه رزه ، باس له سه ر آه وتنه آانی ده آه ن، ناخۆشی میلله تكبن

مایه و خۆشحای و شانازیه آه تابلۆآانی هونه ر ، آانی له پشه واو سه رآرده نه مره آانی
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ت مامۆستاجه مال به ختیار له وهونه ر مه نده مه ند ی دووره ووتی پایه به رزو خۆشه ویس
آورد په روه ره ڕه سه نانه یه آه به تابلۆ آانی به ته نھاپمان ده  ناسنامه ی نه ته وایه 

و له ناو ناچ كی ڕه سه ن به دوور آه وتنه وه له آوردستان وون نابمان ، تی هه ر آوردپ
ه ره و مه زنتر ین جه نگاوه ره بۆ به ده ست آورد ئاشتی په رو، ده  آورد نه ته وه یه

له ناوڕه نگه آانی تابلۆ آانی دامژوویه ، به تابلۆ مژوومان بۆ ده گته وه، هنانی ئاشتی
، دیمه نی ڕه نگینی آوردستان، مژووی خه باتی آورد، آی نووسراو به ڕه نگ ده خونیته وه

مامۆستا جه مال به ختیار له ده ست ، ه آانیداستانه پ له شانازی، سه ر آرده مه زنه آانی
بۆ یه له ، پ آی شۆرشی ئه یلولی مه زنه وه تانسكۆ ب دابان هونه ر مه ندو پشمه رگه بوو

ڕۆژانی سه ختی خه باتی نه ته وه آه 
ماندا هونه ره زیندوه آه ی له ده ر گای 
ماڵ به مای گو ندوال دێ آانی آوردستانی 

ه ی جوان جوانی ئه دابه آشانی ون
آوردستان وئافره ت و پیاوی آوردو هه 
، وستی شۆڕشگانه ی نه ته وه آه ی

هونه ر مه ند مامۆستاجه مال به ختیار 
سانكی دووره له ده ره وه ی آوردستان و 

سه ر ، له ئه مریكاژیان به سه ر ده بات
باری تر ته مه نی له به خشینی هونه ری 

وه هه میشه وئه فراندن نه آه وتو
تابلۆآانی مه ر گه سات و آاره ساته آانی 
آوردستان وخۆ ڕاگری و مقاوه مه تی گه لی 

تائستازۆرتر ین تابلۆ ، آورد ده گ نه وه
آانی آراونه ته پۆسته راتی چاپ آراوه و 

آه . له شو نه گشتیه آاندا هه ده واسرن
ئه مه آاركی پیرۆزه پویسته ئمه له ڕێ 

نوسینه آانمانه وه ئه و آه ه ی هه موو 
پیاوانه ی خۆمانمان له یاد نه چ وبۆ هه 

   .میشه هه وستیان به لو تكه وه ڕاگرین
بۆ ئه وه ی خونه ران وهونه ر دۆستانیش 
له نزیكه وه زیاتر ئه م هونه ر مه نده ی آورد بناسن آورته یه ك له ژیانی ئه و بلیمه ته م بۆ 

   .ئاماده آردوون
 له شاری سلمانی له 1925به ختیاره و له سای  ناز ناوی، ه ر مه ند جه مال به ختیار هون-

 سایه وه باوآی به وه زیفه ی پۆلیسی گوزراونه ته وه شاری هه 3دایك بووه وله ته مه نی 
سایه وه له قوتابخانه ی سه ره تایی ده ستی به خوندن آردووه له 7ه بجه وله ته مه نی 

ر چاودسۆزی مامۆستاگۆران ی شاعیر ی به ناوبانگ په روه رده ژری پورزای میھره بان و د
 سایه وه له پۆلی پنجه می سه ره تایی یه وه ده ستی آردووه به 12بووه و له ته مه نی 

   .ونه آشانی منانه و مامۆستاآانی هانیان داوه بۆ ئه م هونه ره گه وره یه ی
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به داخه وه به رده ، ی هونه ره جوانه آانی به غدادی ته واو آردوه په یمانگا1942 له سای -
   .وام نه بووه له خوندن وتكه ڵ به سیاسه ت ده ب و ده ب به ئه ندامی پارتی ڕزگاری

 له آوردستان له سانی په نجاآانداله سلمانی پشانگایه آی له هۆی قوتابخانه ی فه یسه -
تاله گه ڵ هاوڕێ ی هونه ر مه ندی خالید سه عید آردۆته وه لی شونی بازاڕی عه سری ئس

 1959جاركی تر له شاری به غداد له باره گای پارتی دیموآراتی آوردستان له سای 
   .پشانگایه آی آردۆته وه

ومامۆستای ) شخ له تیفی شخ مه حمود ( به نامه یه آی تایبه تی جه نابی خوالخۆش بوو-
تكۆشه رونیشتیمان په روه ر ئیسماعیل شاوه یس آه هه ر دووآیان ل پر سراوی پارتی 

 ناردوویانه بۆ الی سه ر آرده ی نه مر جه 1946به نامه ی تایبه تی له سای ، ڕزگاری بوون
ه نه ڕاڵ بارزانی مسته فاله آوردستانی ڕۆژ هه ت و له شاری مه هاباد به خزمه ت بارزانی ن

مر گه یشتووه و له ڕگای ئه ویشه وه پشه وه قازی محه مه دی دیووه و ونه یه آی سه الحه 
دینی ئه یوبی و پشه وای نه مر قازی محه مه دی پكه وه دروست آردوه و بردویه تی بۆ 
بارزانی و له گه ڵ خۆیایه بۆ ڕۆژی ئاینده چوونه ته الی پشه واقازی محه مه دو فه رموویه 

، ه مه ده ستكردی ئه والوه یه آه خه كی سلمانی یه و پشكه شی به ڕزتانی آردووهتی ئ
پشه وای نه مر ڕووی آردۆته جه نابی سه رۆك بارزانی نه مر و فه رموویه تی ئه م گه نجه 
خاوه نی به هره یه آی هونه ری یه زۆر به ختیاره ئینشاڵ سای ئاینده ئه ینرین بۆ 

ره جوانه آان له باآۆ ئیتر له وآاته وه نازناوی به ختیاری له خۆی ناوه ئاآادیمیه ی هونه 
   .واته جه مال به ختیار

 وه آو هونه ر مه 1975 بۆ 1961 له ده ست پ آی شۆڕشی ئه یلولی مه زنه وه له سای -
ندكی به هه وست و شۆڕشگ وپشمه ر گه چه ندان تابلۆ و ونه و پۆسته ری جۆراوجۆرو 

   . نی گۆڤارو بو آراوه ی نه خشاندوه و به ده ست و په نجه ی ڕه نگینیدیمه
 له ئرانه وه له ژر پاه په ستۆی ڕامیاری داله گه ڵ خزانه آه یدا آه 1976 له سای -

بریتین له پنج آوڕوپنج آچ و دایكیان له ڕگای هاوآاری و یارمه تی ڕكخراوی لوتران ه وه 
بوونه په ناهه نده له ویال یه تی نورت داآۆتا جگیر بوو ن و له آۆ لیژی گه یشتنه ئه مریكاو 

له شاری ناشڤیل دوای تاقی آردنه وه آراوه به ، هونه ره جوانه آانی ئه وێ وه ر گیراوه و
 1984تا ماوه ی س ساڵ وه له سای ) s .v .t (مامۆستای هونه ری شوه آاری له دانیشگای

و له به ر ئه وه خانه نشین آراوه و ئستاش هه ر له ئه مریكاده تووشی نه خۆشی دڵ بووه 
   .ژی

 له ئه مریكا له هۆی باره گای ئاشتی خوازان له واشنتۆن دی سی به 1984 له سای -
دین ڕه حیم ل پرسراوی لقی حه وتی پارتی دیموآراتی  هاوآاری شه هید هه ڤاڵ محی

 له دانیشگای میشیگان له شاری دیتر ویت 1987ی آوردستان پشانگایه آی آردۆته وه و له سا
له ) s .v .t (پشانگایه آی تر ی آردۆته وه و هه ر وه هاپشانگایه آی تر ی له دانیشگای

  .آه جگه ی سه رنجی هونه ر مه ندانی ئه مریكاو جیھانی بووه، ناشفیل آردۆته وه
له ساری ،  آۆ نفرانسكی به ست آۆ نگر ه ی نیشتیمانی آورد له ئه مریكا1996 له سای -

آۆنفرانسه آه و آۆآر دنه وه ی یار مه تی و پیتاك بۆ پۆژه خر  لۆس ئه نجلوس بۆ پشتگیری
پشكه ش به ) سه ر چنار ی سلمانی (خوازه آانی جه مال به ختیار تابلۆی یه آی به ناوی

نگره ی نیشتیمانی آورد آۆنفرانسه آه آردو به پاره یه آی زۆر فرۆشراو داهاته آه ی بۆ آۆ 
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هه ر له و ماوه یه دا چه ند به ر هه مكی دیكه ی هونه ر مه ند له ئه مر یكابه پاره ی ، بوو
   .زۆر فرۆشراون

   . ی پارتی دیموآراتی آوردستانی آر دوه له شاری هه ولر12 و 11 به شداری آۆنگره ی -
 نه مری آردوه له هاوینه هه واری  ساه ی له دایك بوونی بارزانی90 به شداری آۆنگره ی -

  پیر
   .1993/ 9 – 17 تا 14مام له 

جه مال به ختیار تابلۆیه آی پشكه ،  به بۆنه ی هاتنه سه ر آاری سه رۆك بیل آلنتۆ نه وه-
   .ش آردآه به ڕزوسوپاسه وه وه رگیرا

آۆچ آردووی  تابلۆیه آی ده ر باره ی خه م و مه ینه تیه آانی آوردی پشكه شی سه رۆآی -
   .فه ڕه نسی جاك شیراك آردووه له به ر دسۆزی و هاو خه می بۆ گه لی آورد

 ی پارتی دیموآراتی 12 دا آه هه شته مین ڕۆژی آۆ نگره ی 1999 / 10 / 13له به ر واری  -
سه رۆك مه سعود بارزانی ، آوردستان له هۆلی زه رد آوردستان بوو له هه ولری پایته ختی

بارزانی له سه ر ژ ماره یه ك له تكۆشه رانی درین و قاره مانی شایسته دادابه مه دالیای 
 خه باتگی درینی ڕبازی بارزانی نه مر به مه دالیای بارزانی 35ش آرد آه بریتی بوون له 

یه آكیش له و هه ڤانه هونه ر مه ندی گه وره ی آورد مامۆستاجه مال به ، خه تكران
 شانازیه گه وره یه ی پ به خشرا وه ك پشمه ر گه یه ك و هونه ر مه ندك ختیار بوو ئه و

   .آه تاچ ڕاده یه ك دسۆزه به آوردوآوردستان وهونه ره به رزه آه ی
 دوای نه 1947 تابلۆی ڕۆیشتنه گه وره و به ناوبانگه آه ی بارزانی و هه ڤانی له سای -

داستانكی گه وره ی به رگری و آۆنه دان ،  سۆڤیه تمانی آۆماری آوردستان به ره و یه آتی
نه ك هه ، و خۆڕاگری بووآه به شكه له مژووی به ر خودان وجوامری و سه ر آه شی آوردان

به كو له ئاستی ، ر له مژووی گه لی آوردا آارو ڕووداكی ده گمه ن و مه زن وب ونه یه
بلۆ بایه خدارو گر نگه آه زاده ی نیو سه ده ئه م تا، جیھانیش داده گمه ن و ب ونه یه

ی پارتی 12له آۆنگره ی ، تامان و چوار ساڵ آارآر دنی هونه ر مه ند جه مال به ختیار ه
   .دیموآراتی آوردستان پشكه ش سه رۆك مه سعود بارزانی آردوه

 و هر ش 24/4/1974 له پۆسته ره به نرخه آانی بۆردومانی شاری هه ه بجه و قه دزێ له -
 به فه ر مانده ی 1965/ 21/7آر دنه سه ر آۆمپانیاوآگه ی نه وتی جه مبورله آه رآوك له 

ی گونی پشكه وتنخوازو آوچی آاآه ئیدریسی هه 26شه هید محه مه د ده روش نادر و 
   .هتد.. . میشه زیندوو چه ندینی تر

تاجه مال به ختیار ده خوازین و خه  له آۆتایدا سه ر آه وتن و ته مه ن درژی بۆ مامۆس-
   .رمانی به ره آه ت ب بۆ نه ته وه ی آورد
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