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  "برووسكةكةي فةخرةدين طةرمياين  وةآلمي ئةنفالةكاين هةردوو قةآلمكايل بؤ" 

 ئةنفالةكاين هةردوو قةآلمكايلةوة/ لة

 بةرصز كاك فةخرةدين طةرمياين / بؤ 

  طةرةكي رةشيداوا–كةركووك / رصطةي بةرصز كاك سةيد تةهاي مةال عةول شصخاين / لة 

زؤر طةيشتة دةستمان  ناردبووتان 14/4/2004 لةرؤذي 182000/88برووسكةتان ذمارة  
 .دلَخؤش بووين كة ئصمةتان لة يادةو فةرامؤشتان نةكردووين

لةبةر ئةوةي تؤ لة كوردستان نةبووي بؤية وةآلمةكةمان بة دةسيت كاك سةيد تةهادا بؤ 
ي دلَ و تةئاوصوشةكانتان . رةوانة كردي داواي لصبووردن دةكةين كة وةآلمةكةمان دووا كةوت

خةلَكي كوردستان و ئةم وةآلمةمان بة هةموو  بوو ، ئصوةش وةك هاوخةمصكي ئصمة طيامنان
"  و لة رؤذةوة لة طوندي 1988ئصمة لة نيساين سالَي مرؤظدؤستاين دونيا بطةيةنة تا بزانن 

 "جةعؤ" ي درندةكةي  ةم لة طةرميان بة فةرماين ئامؤزاي سةر بة ناوضةي قادركةر"ئالياوة
كؤلكة ) موسةيةب(  و تووتكة سةطةكةي شارؤضكةي )اوي يعةيل كيم( ناوزراوو روورةش 

 و فروفصلَي يو بة يارمةيت و ضاوساغي )باريق عةبدوآلي حاجي حنتة ( ذةنةرالَي ضةقاوةسوو 
 .زؤلَة كوردةكاين خؤمان دةستطري كراين و رةوانةي دؤزةخي ئةنفال كراين
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 ضاوتان نني ئيتر ئاطةمان لة هيض نةبصت ، ئصمة تاكو ئصستاش واين ئةوة نةبصت كة ئصمة لةبةر 
داين يو ئةو دواي شةهئصمةبة خوصين ي خؤماندا ، ةلة سةنطةري خةبات و تصكؤشاين نةتةوةك

بةآلم ئصمة ئاطةدارين كة زؤر ةباي ئازادي هةلَدةمذن ، ئةمة ميننةت نيية نكوردستان ئصوة ش
 !!! بانان بةبص ترس بة ثانايي كوردستان تةراتصن ئةكةن تاوانبار هةية كة وةك بةرزةكي

ئصمة جصطةمان دياريية و هةموو كوردصكي بةشةرةف و مرؤظدؤستصك ئصمةي لة سؤماي ضاويانا 
خةمي طةورةي ئصمة ئةوةية نةوةك جارصكي تر ئصوةو نةوةكامنان كة  هةلَطرتووة بةآلم

، لةبةر ئةوة براطيان تكاية ئةم خاآلنةي بضن بةجصماوون بة دةسيت ئةو درندانة بة دةردي ئصمة 
 .خوارةوة جصبةجص بكةن

ضي بؤ ئصمة دةكةن و  سالَة ضاوةرواين سةراين كورد ئةكةين تاكو بزانني 16ئصمة  •
 ضؤن لةطةلَ مالَ و مندالَة بص نةواكامنان رةفتار ئةكةن ؟؟

و بنةوانة رؤخانة با بطةرصتةوة رصرةوةكةي جاراين خؤي و ئصوةش دةستبةكار بن  •
 ، طؤيل  بضصنن وو ئةو دواي زةوي و زارةكامنان) مريي (هةلَبةسنت بؤ ضةمي 

 .مةرةزةكان ئامادة بكةن 

 . لة ذصر ضاودصريي ئصمةداية بؤية دووبارة كةوتؤتةوة كار) برنةو(ئاسياو  •

 . وشكي نةكردووةو ثرصيت لة سوورة ماسي) سافة كؤر(دلَشادين بةوةي كة طؤمي  •

  سةيد ئةمنيفووئكاك رة) ذصر تةوارةو بان تةوارة ( وييةكاين بؤ كصآلين زة •
 مبرا لةطةلَ وةهاب و لةتيفي ئةلَص ، با برازاكامن لة جيايت من بيكصلَن من لصرة

  رةفيق و جومعةي ثورزاشم لصرةن ،  دلَنيابن ، سةرقالَي ئيش و كاري ئةنفالني
انة شانامةي شريين و   شةو لةطةلَ كاكة رةفيقي تاقانةيخالَؤم مةال تؤفيق

 .فةرهادمان بؤ ئةخوصنص

شايي يةكةتان سازبدةن ، كاكة حةمة شوان دةلَصت ئةطةر دووزةلة ذةنتان نيية  •
خؤ طؤراين بصذتان هةية ، بة كاك نةجايت سةيد قادر بلَصن كاكة خةلَةيف براي 

طصرصت و دةست لة طؤراين طوتن ب با شاييةكةتان بؤ  بصتدةلَصت سةرثشك
 .رصتهةلَنةط

كاكة ئةحة طةرمياين دةلَصت وةك جاران ضؤن ثصكةوة شةوانة بة ضراو الييت  •
دةسيت راوة ماسيمان ئةكرد ، كة ضوويتةوة بؤ قةآلمكايل بة يادي جاران لة 

 .جيايت منيش  راوة ماسي بكة
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با هةتا هةتاية سويسكة نصرة لةسةر شاخي ثةلَكةكةوة بةيانيان خبوصنص  •
 راوة سوصسك و ئاسكةو كةو نةكةن دوايي لةطةلَ دةخيلتامن بة هيض جؤرصك

 .ئةنفالضييةكان جيا ناكرصنةوة

كاك كاميل مةال عةول يةكة يةكة دةسيت دةرضوواين زانكؤي سلصماين دةطووشصت  •
بصت وا منيش لصرة لة زانكؤي ئةنفالةكان  ، ئةلَصت ثريؤزتانو ضاويان ماض ئةكات 

دامن ، ئةطةر نا خؤم ئةهامتة سةرقالَي وانة طوتنةوةي خؤراطري و بةرخو
 .خزمةتيان

ئصوة ضيتر ثصويستتان بة زةلةي كاك بةكري سةيد ئةمني نيية ، ئةو الي خؤمانةو  •
 .ئةكات" ئةنفال" ئصستا هةردةم ثرسياري وشةي بةدناوي 

ئاوي طؤمة طةورة ثريؤزة تةنيا خؤتان مةلةواين تصدا بكةن مةهصلَن ئةوانةي  •
وورة مةلةي تصدا بكةن ضونكة ئاوةكة ثيس و طآلو دةستييان بة خوصين ئصمة س

 .ئةكةن ، رؤخانة لة ئةنفالضي حةرام بكةن

سةلَتان " بة كاك عةولعةزيز سةيد مسايل بلَص ، ئةطةر تواناي طوتين طؤراين  •
نةماوة ؟ كاك عةيل حةمة طولَة دةلَصت با ئةم شيعرة بكاتة وصردي " ةيسةلَتان

 :سةرزماين ضونكة فةرامؤشيي دةبةخشصت

 ئاخؤ زامةكةم كةي سارصذ مةبؤ؟؟؟ زامارت من بام تيماركةرم تؤ

 :منيش لصرةوة وةآلمي ئةدةمةوةو ئةلَصم 

 ! مةبؤ كورد بوو بة دةولَةت ثاك سارصذ زامي هةلَةجبةو ئةنفال و هي تؤ 

ئاي ( كاكة خةلَةيف سةيد قادر بة نةجايت براي ئصذص ضونكة من حةزم لة طؤراين  •
بصت هةردةم ئةو طؤرانيية بضرصت ، ئةطةر نا ضيتر دة) حةريرةو ئاطر بارانةية 

 .قسةي لةطةلَ ناكةم 

ئةوة بؤضي سةرثةرشتيارصك بؤ دارة هةنارو سصوةكاين حةمة عاسة دابني ناكةن  •
 كةي بة فريؤ بروات ؟؟تاكةي بةرهةمة

ئةوانةي كة ئةو نووسيوين بةدةستمان طةيشت : بة سةيد تةهاي مةال عةول بلَص •
 لة دوو توصي ناميلكةيةكي رازاوةدا 1993-9-9ئةوةش بةرصز مةال عةول خؤي لة 

ئاخر (( بؤي هصناين زؤر دلَشاد بووين و دةستخؤشي لصدةكةين كة ثارضة شيعري 



 4

ناردبوو ئصمة ئاطةداري تك تك فرمصسكةكاين ئةو ي )) زةمان ئالياوة بوو 
مشان نةكات لة سؤزةكاين ، با شيعرةكاين لة هةردوو بةشاعريةين تكاية با بص

 .قةآلمكايل بؤ منالَةكامنان خبوصنصتةوة

ئاطةدارت دةكةين كة سةيد هةيةر طةيشتة المان و لةطةلَ نةجم و حةمةي كوري  •
 تووتنةكةي و سةوزةكةي ثشيت لة مالَ ،  سةي هةيةر كيسةيثصك شاد بوونةوة 

 نامةكةي بة ئةمانةتةوة طةياندة دةستمان ، ئةوة بؤضي 48لةبري ضووة، بةآلم هةر 
فةخرةدين طةرمياين هةموو نامةكانت نةناردووة ؟ هةندصك لة هاورصكامنان 

 .دلَطرانن تكاية بؤ ئةوانيش نامة بنصرن

ايل بوو كة هةر بة دةركةوتين بة طةيشتين مةمحووي سةيد مسخؤشترين رؤذمان  •
سةداي قةتارو ئةآلوةيسي هةردةي هةردوو قةآلمكايلي ثر كردوو شاطةشكة بووين بةو 

 :دةنط و ئاوازة خؤشةي كة ئةيضريكان و دةيطوت 

 دةست لةي طةردنةن رووي ئازاديةن  بةهارةن سةيرةن جةذنةن شاديةن

 .خؤ باسي جنصوة خؤشةكاين ئةوة هةر ناكرصت 

ةكةو ، يةرزايي سلَصمان ساتؤرو ، تةختايي ثشت مالَةكان ، بؤية طولَة ضةم قوم •
خاتوونةي سوور دصنصت ضونكة بة خوصين سوورو ئالَي ئصمة ئاو دراوة ، ثاك و خاوصن 

 .رايطرن

تاكو برووسكةكةت طةيشت قالةي سالة سياويش طةيشتة المان و لةطةلَ سالَةح و  •
بدةنة " طؤرةشني" د قادر دةلَصت با هةردةي خةلَةفا باوةشيان لةيةكتر داوة ، سةي

 .سالة سياوم" من لة تايةفةي" دةست ئةو كورةي نةجات كة ئةلَصت 

باخةجنةرةكةي راوةشصنص و ضاوي ئةنفالضييةكان دةركات و : بة سةيد سةعيد بلَص  •
 بؤن دلَنيا بصت "ثةل جبة " سةرضؤثيش بطرصت ئةطةر تاقةيت ماوة ؟ ئةطةر نا با بضصتة 

 .بةرامي ئصمةي هةر ثصوةيةو 

ئاي ضةندصك دلَشادين بة ئاوةدانكردنةوةي هةردوو قةآلمكايل وةك جاران ، خصراكةن و  •
نيشانةيةك يان ثةيكةرصك بؤ ) ئةم بروو ئةو برةكة(با لة نصوان هةردوو قةآلمكايل 

 .يادي ئصمةش  درووست بكةن

و كوردة بة شةرةفانةي لةكؤتايي برووسكةكةدا ، سوثاس و ثصزانينمان بطةيةنة ئة •
كة يادي ئصمةيان بة زيندوويي راطرتوةو شصلطريانةو " ضاك " رصكخراوي 
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ماندوونةناسانة داكؤكي لةمايف ئصمةو كةس و كارمان دةكةن ، هةر بذين بة 
 .سةربةرزيي و دةستيان خؤش 

ة تكاية ئةطةر هةموو تاوانباراين هةلَةجبةو ئةنفال ل : ئةوةية دووا داواكاري ئصمة
هةلَةجبة طةر ناكرصت دادطايي بكرصن ئةوة دةبصت هةرضؤنصك بصت عةيل كيمياوي 

روورةش و بصئابروو صننة هةلَةجبةي شةهيد ، ئصمةش لةطةلَ ئةو دواي  ئةنفالةكان 
 ....لةوص ئامادةي دادطاكة دةبني

 دلَسؤزتان

 ئةنفالةكاين هةردوو قةآلمكايل 
_______________________________________________________________________ 

 كة  كاك سةيد تةهاي مةال عةولةوة نووسرابوو شاعريي هةست ناسكئةم نووسينة بةشصكي لةاليةن: تصبيين 
 خؤيشم هةندصكم بؤ زياد كرد تاكو زياتر مةبةسيت برووسكةكةم )براي شةهيد مامؤستا كاميل مةال عةولة(
 بةرز راطرتين يادي ئةو شةهيدة سةربةرزانةي كوردستانة كة بةنرخترين ئةم نووسينة بة مةبةسيت... ثصكصتب

هةزاران سةآلو لة طياين ثاكي شةهيداين ئةنفال و ... سةرمايةي خؤيان بةختكرد كة طياين خوودي خؤيان بوو
 ... . شةهيدة نةمرةكاين كوردستانيتصكراهةلَةجبةو 

  فةخرةدين طةرمياين 


