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    تاصةباين جةالل و ئةمحةد  برامي   و مستةفا شوكر      
                                                                                                                               

                              عةبدولذةمحان مةال سةعيد زةنگنة   : نووسيين                    

   بةشي يةكةم                                                   

                                                                                                                    
 پةند و و وهةنگاوي داهاتو و دةنگي سةردةم و دثرين هاواري ...مثژوو

و   دةستةذثكخراو وپارت و  و و ميللةت نةتةوة هةر  .هةصوثستة و بةسةرهات
ذووداوةكاين  و بةسةرهات لة تةواوي شارةزاييةكي ، ئةگةرذؤشنبري تاقمثكي
و پةندو قةومينةكاين،  ذؤشنايي كارةساتبةر لة  وخؤي نةبث دثريين مثژووي
  كاتثك دؤست وهيچ  ، ثهةصوثسيت لث هةصنةهثنجابنةوة و و تاقيكرددةرس 
 ، هةصيدثنثتةوةهةنگاوثكيش ناكرثتةوة و هةر  جودابؤ لثك  خؤي دوژمين
 يةوةدروستي و ذاسيتلة  دوور ،و لة هةصةوپةصةپذ  و كوثرانة و ساكار و سادة
مانا  بة ئايديؤلؤجييةتيش. هةصدثر دةبثتةوة  ذووةو سةرةجنامةكةش ، دةبثت

  ، ئابوورييةو  كومةإليةيتسياسي و ؤخي  بارودشيكردنةوةي فرةوانةكةي ،
  مثژووي قةومينانةي و ذووداوو  پةند و دةرس و وانةايي ئةو  ذؤشنلةبةر
  خؤي نيشانةي ، كاريگةر هةصوثسيت هةصثنجاندين فام و تثگةيشنت و  .دثرين

  و بةو  پةند  سةبارةتتةواو ، و ذؤشنبريييةكيزانياري  بووين   ناپثكث  بةبث
ذاستةوخؤ انةش يئةو زانياريهةر دةرئةجنام .نزيكومثژووي دوور دةرسانةي

  پاشتريش ،و سياسي ذؤشنبرييي گةشةكردينبناغةي  بةردي و  بنةماوةدةبنة
ذةنگ  ذاستةقينةدا تثكؤشاين و خةبات  وكؤشش و هةوص و هةصوثست لة

 ، كة ناوثك جةباري ئاكؤ ، ماوةيةكة لة سايتثكي گةندةصةوة. دةدةنةوة 
دةكاتةوة  بإلو خؤي نووسينةكاين دايجةبار ئاكؤ دكتؤرناوي لةژير اشجارةه

  نووسةرزانا و و خؤي نثوان  لة،درؤزنانة و ساختة خزمايةتييةكيپثشوةخت 
 دةكاتة ،دا  )مستةفا شوكر ( مامؤستا ،گةلةكةمان  خوالثخؤشبووي يبئةدي و

 نةديوةي كة ؤلةخ خثر و  پريؤز سةر ئةو زاتة دنةربو سپثر بؤ هثرش قةصغان
 تةرخان كورديدا و پريؤزي  ذةسةنوشةي كورد وژياين خؤي لة پثناو  وهةمو

 تايبةتيشبة  هةية، ويذدراوةرگث و دانراو كتثيب  پةجنا نزيكةي كة  ،كردبوو
   ديكتاتؤريو خوثنذثژ و ذژمثثكي دذندةلة پةنا  ،كتثبانةي كة زؤرينةي ئةو
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 ئاكؤ  ئةونازامن من  . گةياندووة چاپ حوسثندا بةسةددام  حكوومةيت وةك
مامؤستا  بةخزمايةيت لةگةص  گرثبةستثك ، خؤي چي و بة چؤنچؤينناوة ، 

 لة   شوكرمامؤستا بة تايبةتيش كة .؟ داوةشةتةك  زةنگنةداشوكر مستةفاي
 تةنيا لة شعةشريةيت جةباري دةزاننيوةك  و ، ديوة ئةوزةنگنةكاين ديوي 

هةرچي  شثخةكاين شةدةصةية و بة  لة ةشيانماصةو .يوي ئةمديودا هةن د
   ئةمهةرچةندة .ناگةنةوة  جةباري  عةشريةيتبة ، بيهثنيتةوة كثكيدا

،    ))سةري لة سياسةت و مياسةت دةرناچث    ((خؤي دةصث وةك  ، هةر يةئاكؤ
  پةردة لةة وةكةنةو دذةد  ئيديعايةشيئةوهةمانةكةي ،  بةإلم مستكي نثو

 پاشتريش. ةنةوةهةصدةدتةسكي نثو سياسةت  كرمؤصي بريثكيةوكين و ذق سةر
كة سةر  بة   دةيسةملثنثهةر خؤي  و دةخاتة ذوو خؤي  دةسةكةيذاستةوخؤ

  سياسةتة ،  هةر وةك  نثو  دؤذاوي  گةندةصيو  و سةرلثشثوا كام  قوتاخبانةي
    ئاكؤئةم )) .  شةرعي خؤي دةكاتخؤي  ، دوثنة كورد ب((پثشينان  دةصثن 

 لةگةص خزمايةتيش تةنانةت و دؤستايةيت و اليف ناسياوي  لة اليةكةوةناوة ،
 ، خؤيشي پثوةي  كردن بؤ شوثنگومكثو  لثدةدات مستةفاداشوكر مامؤستا

تؤمةيت  ، ة ناپاكان بث شةرم وزؤر ديكةوة ، لة اليةكي كةچي  ،ثهةصدةكثش
  دادةنث سؤزينادص  ، بةودةداتة پاص   بةعسي گؤذكراويدؤستايةتيكردين

و  خزم  ئةگةر مستةفا شوكر مامؤستا  ! نةتةوةكةي خؤي  گةل وبةرامبةر بة
 هيچ پثويسيت ، هةبووبث نةفامي  سفصةيو  ئةمةك بث  دؤستثكي وةكوو تؤي

ئاسيت   ئةگةر لةيةك  تؤ. نةبووة سةرسةخيت وةك بةعسئاسايبة دوژمنثكي 
قةصةمي ئةمةكانة   بثوةندة ، ئةشوكردا امؤستاموةك  پةپوولةئاساي خزمثكي
 تةشةر و  تانة وبوختان و خبةيتة كار و  لثي دصي كرمؤصيتذق  وئريةييي

ي لة دهةصبةسيت ، ئةناذةواي بؤ دةلةسةي  و قسةي حةلةقوبةلةق و درؤ
كة خزمايةتيتان لة نثواندا  چؤن يب دةبثدؤستاين ديكةتدا ئاسيت  هاوةص و 

كةللة ئةم  كوو خؤي لة ژياندا مابوو،وةتا كة وا نةبوو ذاستتر ائاي.  ؟ نيية
 بثشةإلندا بوو ، چةقةص و  لةثركوو  شوة تاخمابن ،  سةد .شةكرانةت  بشكاندبا

 نةدةكردپياوي بةرماوةخؤر، زايت ئةوةيان   گورگاز و كةمتيارة ذثوي و
هةميشة    ،وخؤيان دةربثنن  مؤصگاكاين ، سةر لة  سةرةتاتكثيش  بؤتةنانةت 

 بةإلم.  دابوو حةشاريدا  ملكةچو كيفي زةليلي نثو سةريان لة  ،كيسةصئاسا
 سةر دةكات و لة  دةلةسة و سنگ دةرپةذاندن ودرؤ   الفوگةزايف كة ئثستا
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بن سثبةري  بةر  شؤذةسوارانةيزيل قسةي پةنا  ةل  دةبينني ئةوةتا برةوداية ،
 دةسةكانانةوث ، دةيو لثدةدةنبةسةردا   فسفسپاصةوانثتيماناليف ،ديواراندا 

 من .بكةن  لثخن كوردستامنان لث كاينةسازگار تثكةص و پثكةص و ئاوي كانياوة
كراوي  ش گؤ پةروةردة و پشيلة كؤرپةيي بة شريي بة، ي ئاكؤ ناو تؤكة دصنيام

 كة ئثستا سذبووي،   ئاساشوكرو ئةديبثكي وةك مامؤستا ، چونكة زانا 
 .هثناوة   وازي لث  وشووشتووة   دةسيت لثشةيتانيش خامؤشيية و  دونياي

ئارامي و  ،وكةچي  تؤ لة گؤذةكةشدا  لثي ناگةذثيت و القي بة دةمدا دةبةيت 
  دةتةوث ودةشصةقثين كوردي  پريؤزي ئةوينداراين وشةي برييهثمنيي  هزر و

 جةباريية ،وسينةكةي ئاكؤ  نو ئةمة دةقثكي  . بذووشثين ورشةدارةكةيذووة 
 مامؤستاو مامؤستا مةسعوود حمةمةد مةال شوكر لةگةصتا مامؤس(   :كة دةصث

مةال  مامؤستا و مةزهةر دكتؤر كةمال و ذؤژبةياين جةميلي مةال
 مةالومامؤستا جادي ةسعةالدين  مامؤستا  وزبيحي  عةبدولذةمحاين 

لة   هةر  يةك  بة جؤرثك ...  ئةواين  ديكةدا وةذيس مود عةبدولكةرميي
 دصنيام من . ))  كردووةبةعسدا ژمثيلةگةص ذ  يانجؤرةكانيش  هةصسوكةوت

عةشريةيت  و ،  ))ئاكؤية  ناويشينة جةباريية ونةكة  (( جةباريية  ئاكؤئةم
بةو  .بووة  بةعس  هاوكاريخؤي  كةلةوةي بثگومامن   ،ن بثبةريجةباريش لثي
 مؤركي فريودانةشو ، بةو پةيدا  بكات  خؤي بؤ  ثذ هاو  دةيةوثبةصگةيةي كة

هثژا  يةتييةكةسا پاص ئةو هةموو زانا و ئةديب و هاوكاريكردين  بةعس بداتة 
.   دثننپثك نةتةوةكةمانؤشنبرييي ذپشيت  بذبذةي كة   ،انةيكورد و ناودارة

 كاوثژكردنةوةي هةمان كوتومت ، و ذةفتارانةئةم  شثوة هةرزةگؤيي 
 مثژينةكةي پثشووي پاش بةياننامة حةفتاكاين سةدةي  تاقمةكةيهةصوثسيت

و  )ذوانگة( دةيانويست بة ناوي  بة مةبةستثكي گإلوةوة ،كة زارة ،ئا يازدةي
  زةردةشت پريؤزةكةي درومشة پةنا ، لةو  نوثخوازيلةژثر  پةردةي

دةزگا  ساي لة  و   ))نوث كردارينوث ،   بريي نوث ،وشةي ( ( داپثغةمبةر
  ، ئةوةدابوونهةصپةي  لة بةعسي گؤذكراودا،كراوةكةيذؤشنبرييية ئاراستة

  ، بة كورد  ناودارةكاينكةسايةتيية وكوردستان  شؤذشةكاينكة سةرجةمي 
  ، كةصة شاعرياينو   كوردنةتةوايةيتساماين و   فام كةم و  گثژووثژ و  نةزان
مةالي جزيري وسامل و خاين  و  ي  ئةمحةدمةحوي  و نايل  وحةزرةيت وةك 

ؤيي و  كيي و فةقث تةيران وحاجي قادري وةفاوكوردي و بثخود و ذةجنووري 
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 و  بدةنقةصةم لة ، نادانو  رلثشثواوو سة گثلةپياو بة ، تاصةباين ذةزاي شثخ 
 مامؤستا: ( جثيةكي  ديكةدا دةصث لةئةمةكة ،   بة ئةم  ئاكؤ.  بكةنلةكةداريان

ؤلييت كؤمسؤپ الي بةصكوو  زياتر بة  ، نةبووةدةورثكي لة سياسةتدا هيچشوكر 
جؤرةكانيش لة   جؤرثكبة و  سياسةتدالة وكةوتووة كةمتةرخةميدا و 

 كةسثك دثت ،  لة سةيرم  زؤر من )) .پةيوةندي لةگةص ذژمثي بةعسدا هةبووة
  و مياسةت  لة سياسةتسةري( كة   خؤي  ئةوة  بدركثنثدةمي  كة بة

 كرؤكي لة ساكار و  ساويلكانة  ،بدات بةخؤي ئةوة ، كةچي مايف  )دةرناچث
تةنيا   وشة و ،خة  لة  پذ ئةمة دياردةيةكي  .بدوث  سياسييةكان مةسةلة  نثو
 چي  دةبث ناوة ئةم  ئاكؤ بةصگةي ئةگينا  ، باوة   كورددا هةرزةگؤيايننثو لة 

 گوماناويدا تارايةكي  لةژثردةيةوث ئةو زاتانةي كة لة بةعسيبووين  ،بث 
 يتةشايبةشدار و لةگةصياندا  خؤي   يان  ئةوةتا  كة دةبثناويان بزذثنث ،

ةي ماي،  بةصگة  بث تؤمةيت  ، ئةگةرنا بةشينةوةيبووبث بةعسيبوونةئةو  يحاص
 ؤرةپياوة بكة ئةو ، دةروونييةنةخؤشييةكي  دركاندين باري دةسپووچي و

 مووهة كة  ،  بث ناوةئاكؤ  ئةوپثودانگةي و پثوةر بةو. پثوةي دةتلثتةوة 
بةعس ، يا  ذژمثي ي كوردستاين عرياق،لةخزمةيت چةپذةوثكو پؤليتثكؤكؤمس
     سةالم عاديل  نة ، نة فةهد ون بووبعرياقدا يةكةكايندواي  يةك لة ذژمثة

شيوعيدا  لة ذيزةكاين حيزيب، شةهيدة   هةموونة ئةو و  سثدارة دةدرانلة
 دوچاري داهثنةرثكي  وةك مامؤستا  گؤراين نةمر ونة  شاعري   ،و دةبينرا 

 چي بصثي ئةي  دةبث. دةبوو دةردةسةريية و ئازار و موو ئةشكةجنة هة ئةو 
حممد  پثشةوا قازي وةك شةهيداين و دميوكرايت كوردستاين ئثرانبة حيزيب 

 ژثرلة ،  توودةي ئثرانداراية حيزبةكةيان لةگةص ئاشككةوةك ،قامسلوو  و
 كوووةتاكة عرياق  ي )ك . د. پ(   يان.دةگثذا ةشبةصةكيانذدةواردا  يةك

لةگةص حيزيب شيؤعيي  حيزبةكةيان  نةگةذابووةوة ،سياوبارزانيي نةمر لة ذو
            وةإلمدانةوةي بؤ . بوون دراو، دوو ديو و دوو ذووي يةك عرياقيدا 

 سياسةتدا شوكر هيچ دةورثكي لة  مامؤستا( : دةصثيئةو بؤچوونةشت كة 
لة   ، سةرمان تؤوهثشتا  من   ، كةئةوةش  بزاين  دةكةمحةز .  ...)نةبووة
  من  . بووةسياسةت ي خةريك ، شوكر مستةفامامؤستا ،  نةجقابوويةلكة

 لثي ،و دةكةمةوة تاصةبانيت جةالل الي مام  هةواصةيبةإلم    نادةمةوة وةإلمت
  ئةو وكةركووك  باباگوذگوذي شارةكةيالوة نةبةردةي ئةو بزانة كةبپرسةو
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   الواينضيستيضاصي لة ، بوو ري و خوثنگةرمة كث  كوردة ذؤشنبسياسةمتةدارة 
دةردةسةري بةسةد   كة، پثنجدا و  پةجنا و نؤسةدهةزار و لة ساصي ، ييجيهان

 جةالل لةگةص بةذثز مام  ،و )وارشؤ ( گةياندة قاميشليدا خؤي ذثي بة 
 گوثي بةمةزصوومييةيت كورديان ،  ، دةوصةتييةدا نثو اصةضيستيض لةو ، تاصةبانيدا

 :  دةكرد بانگيان  خرؤشةوة  بة جؤش  و و  جيهاندا  دةچپاند خيوازاينذزگار
شوكر    مامؤستا. شوورةي  پؤإل  و  مةردين  ئثمةئازادخيواز  كوردين  ئثمة ، 

    تاصةباين وثنةيةكي گةورةيمام جةالل ذثزدارچؤن كة  امةوة ،ذگثبؤي 
 و ، هةصگرتبوو  بةرز   اصةداضيستيض لةو   ، ي) بارزاين   مستةفايمةال( (پثشةوا  
خؤيدا  ، دةبث بة ي پث نةبثي بارزان هةر كوردث وثنةي پثشةوا( :دةيوت 

مام جةالل   ثزذبةلة  . ))  هةبثخوي تةوة و گوماين لة كوردايةتييةكةيبچث
 شريوترييان  بةرامبةر  يةكثيت  و  سةردةمةي كة  پاريت  ، لةو  بزانة وبپرسة 

شوكر حمةمةد  و    مةسعوود   مامؤستا ، بةذثزان بوو كةواندا   لة بة  يةكدي
  دامةزراندين  مةبةسيتكة بة كةرمي ،   مامؤستا  مةال كاكة حةمةي مستةفا و

سلثمانيدا  بوون ، هةولثر و  نثوان ي  اسةفا و مةرولة    ،  كورد كؤذي زانياري
   .؟ و يةكثتيدا پاريت  نثوان لة  ناوبژيكردنجةالل كثي ذاسپارد بؤ مامبةذثز 

 هثنابوو و  تثدا فةشةليان سياسةمتةداراين كورد ئةوةي كة هةمووپاشلة 
 ژثر ئةو  نةيانويستبوو  بچنةئةمانيش كة كردبوو ، لث تيانؤبايةكث و پاشةكش

ئةوان   بة  تةنيا كارة   ئةم  وتبوون  كة  پثي جةالل مامچؤن  ، وة ئاصؤزةبارة
 ،وتبوون لة وةإلمدا پثي   بارزانيش مةسعوود كاكئةوبوو . سةقامگري دةبث

منيشةوة  الي  بة  ،  بؤ هةردووال  دةسنيشاين  دةكةن ئثوة چارةسةرث  هةر
 دوورةوةش ت لة)   حممدمةسعوود(   مامؤستا تؤزقاصثك ئةگةريان . پةسةندة
هةرةسهثناين  پاش لة ئةوةبوو . نةدةكرد  لثوةباست پةروابةبث وا  ،بناسيبا 

  ةوةكورد زانياري خستة سةر كؤذي فشارثكي زؤري ،بةعس   ذژمثي.ش ذشؤ
  كتثيبلةسةر. ي  بووم ) )  ارةكةضخؤم  سةرپةرشتياري  گؤ  كة ( ( ، بةغدالة 

  شثرانة وسةدداميدابةعسي  ذووي  بة)) خمتل يل ميزان ا لتوازن  ااعادة((
  وإليتوسثكي ناديار  بةرةو چارةنوناچاربة دةرئةجنام تا  ، ذاوةستادلثرانة 

 كؤذي زانياريي چونكة مامؤستا  لة ،   گريسايةوة  لثي لة ئوردنوبةجثهيشت 
 ناچار سةددامبارودؤخةكة گؤذا   كةتا پاشتر . بوو  شةرف ئوردنيدا ئةندامي

   لثبوردنةوة بة عوزرخوايي و داواي ثدديين تاها حم،ل مام جةال وةزيرةكةي
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 پث بيلثكي نوثي بة خةإلت ؤئؤتؤم ةذاشةوةگ كة هةر دا نارد ويبة شوثن
 مامؤستاو   حمةمةدمامؤستا مةسعوود كة بزاين ئةوةش حةز دةكةم . بةخشي
  بةسةر ژيانيان كرثگرتةييدا خانووي وكرثنشيين لة  ش لة بةغدا ،شوكري
 و   پارتيدا هةصشاخابة ذووي  هةولثرمةسعوود بوو لةمامؤستا  . دةبرد

  دةزانث وا،   بكات    ذوو  لة  كوردستان بثاين كةسثكيئةگةر  ويتذاشكاوانة 
ئةوةتا   لةوث   ، نةك  هةولثري  كوردستانة  هةرمث دهؤك  پايتةخيت

زةالمي بةفر     لة  هةولثريش  لةبةر  بث  كارةبايي  ،  لةسةر قاصبثوچراخانة 
  كةسانثك بؤ  هةولثركة  كردئةو هةصوثستةش ناچاري هةر،  دةكوژرث تثدا

   مامؤستادةربارةي  .گرتووة خؤيانةوة كإلوي بة   دةستيانكة   ، ثص بث بةجث
 لة شةستةكاين كة، ش  خوالثخؤشبوو مثژوونووسييمةال جةميلي ذؤژبةياني

 خةتييبو ئيمام  ، لة شاري كةركووك كة كاتثكدا لة،  پثشووةوةسةدةي
ة  كوردايةيت خوتب و جوامثرانةهةصوثسيت  لةسةر .بوو    ئؤغصي نائبمزگةيت
 ذژمثي  لة زيندانةكاينجار چةندةها  ،ييهةينذؤژاين  بةناوبانگةكاين ئامثزة
 ئةديب و  يةكةم سثدا ، و  شةست ساصيلة  دةرةجنامتا  كرا ،    توند عرياق
  هةر لة شارؤچكةوشؤذشةوة يزي ذ چووة،  كورد بوو  ناوداريمةالي

 دميوكرايت ي پاريت )س . م  (كة بنكةي  ،   لة شاخ ماوةتةوة ژيكةإلنةكةي
نةزر كوردستان  نووسينةوةي مثژووي كورد و ؤ بخؤي بوو ،  لث كوردستاين

 ئاوارةيي و لة هةندةران لة  شؤذشةكةي خومةينيش ،   بةرپابووينتا . دابوو
 ئةگةر ،دةبرد  بةسةر ئثران گريسايةوة و ژياين لةدةربةدةدي و پاشتر 

 ، دةفةرموويجةنايب نا موبارةكت  وةك ايةبوو بةعسدا لة خزمةيت خؤتئاسا
  شاريلة  خؤيدا ماصةكةيدوذ لة  ، انةض نامرؤ وةئامثزدذند شثوة بةوهةصبةتة 
 دةسنووس و سةر بة دةسيت ذژمث نةدةكرا و شةهيد  و تثإلبة تةور بةغدا ،
،   السةنگةناجؤر وناچيزة و  زؤر  ئةو پثودانگةشت.نةدةگرت كةيدا  ةكتثبخان

  ،  داهثنةرثكو دهونةرمةن يان، ئةديبثك   نووسةر ولة ةمتةدارثكسياسكة 
 ، هةن ئةوتؤ  و هونةرمةنديئةديبچونكة   ،دادةنثي بچووكتر يانگةورةتر 

 پثوةرة   بةو.هةر ذاستة  پثچةوانةكةشي . نگةورةترلة سياسةمتةدارثك  زؤر
 ستالني و وهيتلةر  كةواتة دةبث  ، بثهةذةمةكييةي الي تؤ  ساكار وسادة و 

  مةكسيم گؤركي و لة دستؤفسكي و و بينؤشث ،ثنسةددام حوس و ئةتاتورك
  و گؤتة و شؤبنهاوةر و مؤزارت ستانسالفسكي و وبؤشكني كافكا و سارتةر و
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بة پثچةوانةشةوة  .  ! گةورةتر  بنهتد ،...  بثشكچي  ئيسماعيل بتهؤفن و
دونياي نووسةرثكي  ري و و شاعهيچ  ئةديب  كة،سياسةمتةداري ئةوتؤش هةن 

 و  هةصوثست، پثوةرةكة كةواتة.  مةندثال بةصگةش نيلسؤن ، بؤ  ناگاتپث
، نةك   دةيقرسثنثداهثنانمرؤضدؤسيت و دصسؤزي و  و خؤذاگريو خةبات 

  يان كةسايةتييةك گةورةيي كة مثژوويية هةر هةصوثسيت .شتثكي ديك 
  بصثني كةة  زؤر جثي خؤيةيتبؤي .  دةسنيشان دةكاتپياوثك   بؤرة گةندةصيي
  ومستةفاشوكر   وجاديجدين سةةدو عالئحمةمةد  مةسعوود يانمامؤستا

 مامؤستا  لة، زؤر  دكتؤر كةمال مةزهةر مامؤستا عبدالكرميي مودةذيس و
  لثرةدا نابث جةوري. گةورةترن مةسعوود و مام جةالل و كاكبرامي ئةمحةد 

يةزيدي    بصثني ناشث خؤ .  پثوةرنةثبكر  دةسذؤيي و كةصةگاييدةسةإلت و
  حوسثين لة  بيالةموقتةدير  وگةورةتر ثنحوس ئيمام لةمةعاويية كوذي 

 ، ئةبوو ي عةيللة ئيمام  ئةبو سوفيان كوذيمةعاوييةي و مةنسووري حةالج
 ئةگةر . ن بگةورةتر  لة ئةمحةدي حةمبةلي خوثنذثژ مةنسوورجةعفةري

بؤ   خؤيان پاش  لة ئةو زاتانةكة  بكةينوييانةمثژوتةماشايةكي ئةو سامانانة 
كاميان  كة ستيية دةدركثننياذ ئةو صدةرحا ، هثشتووة جثيان بةمرؤضايةيت 

 بؤرة يةك يان گةندةصيييكةسايةتخاوةن   پثگةي. گةورةترن كامانةيان لة
 وةك هةر .  مثژوويي دةسنيشاين دةكات نةبةردانةي هةصوثسيت ،ثكپياو

 گةوهةري نةزم و  دوذي  مةعين  و  لةفزي  سةدةفم         : دةفةرموث حةريق 
                  دي موشتةري نادامن،نةزةربردة بازاذي                                         

 و لة يةكةهةر )  ويژدان ئةمةك و خاوةنبة(  يتؤ  وةكوو كوردثكيهةر ئةگةر
 تؤ كة ، ئةجنام  بدايةزاتانةي  ئةوكاري   ئةركييةكثكي سةد  ،ئاسيت خؤيةوة
 لةخؤ  ئثستا جةماوةري كوردي خثر، بةعست ناو بردوون بة ياريدةدةري

 و  مةراييكةران  و و خاوةن  فايل   دووذوو  قةصةمفرؤشاين دةسيت بة  ،نةديو
     قةصةمفرؤشانةيئةو. ساردكةرانةوة نةياندةناإلند  ماستاو وبؤرة پياوان 

سووري  ئاهةنگثكدا و ، لة هةموو جؤكةر يارييةكدا  وهةموو گةمة  لةكة
جؤگة و  لة هةموو ، و و كةوچك ، لة هةموو مةجنةصثكدا ئةسكؤ بةربووك و

 . نگؤذدةذةنگي  پثسيت خؤيان   ، تةصةب  بةپثي بازاذ و عةرز و جؤبارثكيشدا
دووبةرةكي و   ئينشيقاق ودروستبووين مايةي دةبنةش نةاي ئينتيهازيئةو هةر

 و   پاريت ئثستاهةصبةتة  ئةگةر وانةبا ، .گثرةشثوثين  و ديكتاتؤرةيدابووين پ
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بةم هةصنةداتةوة ،  سةر  بيانوةي كة شةذي  نثوخؤئةو لة پةنا   يةكثيت ،
سةردةمي  ي كورديضمرؤ مايف ،و زيندةچاص شثوةي ئثستا ، دميوكراتييةتيان

لة نثوان  دةسةإلتيان سةرلةنوث ، و نةدةكرد  پثشثل بيستويةكةميان سةدةي
 بةروبوومي  دةسةإلت  بةشينةوةي.  نةدةكردةوة  بةدةرخؤنة  هيزة  خؤياندا
ي دةسكردناوي زايت ئةوةي نةدةكرد لة ژثر  نيشتيماين يةكثيت ، نةبواية

  بة، وبكذثتةوةاين ولةميس  شاري عةلوةكةيو دروستكراودا ، حازربةدةست
 هةژار .دابنث   كاإل و شتومةكنرخ  لةسةر ،  خؤيةكةي كةصةگاييزةبري

كة   ئةوةبووترسةيرلة هةمووي .  بكات  دةوصةمةندتر   دةوصةمةند هةژارتر و
  وسةندةوة  بؤگةورةي گوذثكي  ونامةردي نةيكردة ، كوردسات  سةتةالييت

 نرخي  چووو ،   دا بؤ كةركووك و هةولثرداةر ذؤستةمانةي بةس  بازثكي
 لة زةماين كة ، كرد   وةك  دهؤكدا  بةراوردييشارثكي سياحلةگةص   كاإلي

بةسةردا   گؤذانكارييةكيهةرواية و هيچ چؤن بووة ، ئثستاش  دةقيانووسةوة
 يةكاإل قةصةمفرؤش هةصوثست و خاوةن  نووسةراينذؤصي لثرةدا ئا . نةهاتووة
ئاسا  وةك  مامؤستا  شوكر كة منيش   بزاين  ئةوة   حةزيش دةكةم.دةبنةوة 

 بة ئةگةر نيية، بؤ فرؤشنتئةويش ،  و  هةيةقةصةمةكةمتةنيا  دونيادا ي دارايلة
  و  هةژار و كةم درامةت و نةداراو  بة فةقري ئةوا ،بفرؤشمكةسثكي 

 وةك كةساينئةگةر  .دةفرؤشم   خؤمينةتةوةكةي  كورديچةوساوةكاين
 وسةركردة نابةجثي  هةصوثسيت الدان و لةيمان  چاوپؤش پثشترئثمةمانان

 كة  ،بوو  ئةوة ، لةبةر هةصبژاردبث بثدةنگيمان درومشي و كردبث نزبةكاحي
.  ينةوةبووبوو  حوسثنسةددام وةك  سةرسةخيتذووبةذووي دوژمنثكي

هةر تةرزة هةصوثستثك بة خزمةت گةياندن بةو ذژمثة   دةربذيينبووشلةوانة
پثي  بة  ، براكوژيدرثژايي مثژووي شةذي شوومي بة بكةوتبايةتةوة ، بؤية

پةتا   و دوورةپةرثز ، لةوقةصةمپاراو زمانپاراو وتونا  هةوصي ئةوةم داوة كة 
 واإلي و ص ئا درومشيبةودوا مةلة  نابثكورد بةإلم .گرم ب ذا خؤمكوشندةية 

 ئةركي . نةبوو لةگةصدا  ئةگةر كردةوةيخبوات  فريو و اليةنثكحيزب هيچ
 هونةرمةند و نووسةر و  ذؤشنبري ذؤصةيةكي دصسؤز وهةر سةرشاينپريؤزي 

نةتةوة و و  گةل  پاشةذؤژيهةصوثستة ،   خاوةني بة ئةمةكهاووإلتييةكي 
 بةرژةوةنديي لة سةرووي  وخؤپةرسيت  لة خؤي ،يئايندة و نةوةيميلةت 

  لة نابث لةمةودوا، بگرث  بةرچاوةل تايبةيت و بريي تةسكي حيزبايةتييةوة
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 يةن و تاقم و دةستة و حيزبثك ال كةموكوذيي والدان  هيچ جؤرة ئاسيت
 بؤ يةكةم جار  خةريكة واتازة كة تازة بة تايبةتيشبة ،  بنيبثدةنگ 

بةرةو دةكةين و پةذ و باص دةر  بارودؤخة سياسيةكة بة ذووماندا پثدةكةنث و
 ذووداو وذةويت   بتوانني لةگةص كةبؤ ئةوةش. ذزگاري پةلوپؤ دةهاوين 

 سةدةي  سةربةسيت سةردةمي كوردثكيوةك،  دةضةرةكةدا نةخشةي سياسيي 
  كردةوةي  نابث  بة قسةي بث.ني كاندا بگؤذانكاريية ئاسيتلةبيست و يةكةم 

 ئةوةتةي يةكثيت وپاريت  ئةگينا  خبؤين ، فريو لةمةودوا اليةنثكهيچ حيزب و
 لثدميوكراتييةتيان  اليف هةميشة  ،گرتووة كوتةكي  دةستيانبة گياين كورد

كادير و لةگةص  تةنانةت  توانيويانة ئاياشئثستاكوو وةتام بةإل داوة ،
 بةر تا پرشثكيشي ، بكةن  بةرقةرارتييةتدميوكراياندا يشخؤ ئةندامةكاين

 و قسة  بة گفتار وهةرئثستا  وتاكو ؟بكةوث   لثخةصكاين وةك ئثمةماناين
 ةوة و كردئةگةرقسة  بةإلم ، بوون دياكانياندا دميوكراختوازيمذاگةياندن و لة

 دةمثنثتةوة  بثبةر زذي    دارينةبوو ، وةكوو  لةگةصدا  گةرماوگةرميكرداري
  يةكثيتپاريت و . نادات دةس ديكة يثكهيچ بؤبثت  نةسووتانو   بذينةوة بؤ

 ، ن يار و ياوةريان بووئثوةمانانوو  كةساين وةك تاوةكوو ئثستاشپثشتر و
دووبةرةكي و ئةنفال و  ور اديان ذؤژثكي  ونةهامةيت  بةرةوكورديان بؤية

گفتوگؤ  ،ةوةگريفان پذ كردنمةبةسيت  ة بةش ناوبةناو وشةذي براكوژي
 بة  ئةگةراوةندد خو.برد  راين و ماصوثزةبووين و كيمياباران لةگةص مريي و

  بثدةرةتان وكوردة بةو  بةزةييةكيةوةخؤي  و گةورةيةكةيمةتةحمةر
سةددام  و نةيگثذابا  نةزان خودائةگةر ئاشي و ، وةتةنةهاتبايةداماوةدا 
كوثيت  و پذي بة ناين شوان نةبرداية و  لثي تثك نةداية سةريادخوحوسثن 

 لةگةص كوردةكةدالة ناوچةكة  ئةمريكاش بةرژةوةنديي و دبانةكرداگري 
 ان و سثبةري سةري سةرامنساي لةش ئثمةائثست.  بااتذانةوةسهاوسةنگ 
خاوةن  فاييل  و  و خوثين شةهيداناناين بازرگ و براكوژي شةذي پاصةواناين

 سةردابة   لث مانهةشت و چل ساصي ستينييةكاينلةفة چون ، ةوةقةصةمفرؤشان
 نانة ئةم (:   مبانوتبا هةتاية هةتا   خؤمانةوةلةبةر   دةبوا  هةر  و ،  دةهات

  بيگرثغريةت  پياوانة ،ناوئاكؤ جةباري   لة كؤتاييدا  هيوادارم . )  ذؤنةبةو 
ذاستةقينةي وي  سةر ذولة و پةردة نةدا كوولةكةدا  زياتر بانگ لةلةوةو 

 و جؤشپذئاوازثكي  بة و كةوةكامنان ذاستةوخؤ كاتةش  ئةو. هةصماصث  خؤي
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  وو وةكيشتؤ ئةوةي بؤ  .بقاسپثننيةكدي  بة بةرامبةر تر دةتوانن خرؤشتر
  فيتنةئامثزيشةذي گةرمةي لة  كة، نةيةت   دا بةسةر  لثتييخةوارجي كابراي

 لة ئةوة بؤ : يي پرسيعةلئيمامي لة  ،ي كوذي ئةبو سوفياندا مةعاويية
 نثو  لة و ئريةييو فيتنة و ئاژاوة دووبةرةكي) خ  . د   (  سةردةمي پثغةمبةردا
 هةموو  تؤ و عومساندا ئةوكةچي لة سةردةمي ، نموسوصماناندا نةبوو

 لةو ووچوونك : دةصث وةإلمدا پثي لةعةيل   ئيمامي .؟ ذووي  دا  خوثنذثژيية
   وهاوةص   وةك ئثمةمانان  بذواي خاوةن لةخؤبردوو و كةساين ، سةردةمةدا
 مانانئثووةك  كةساين سةردةمي ئثمةدا بةإلم لة ،  بووينپثغةمبةر هاودةمي

     2005_01_10.ستؤكهؤصم _ سويد  . هاودةمماننو هاوذاز  نةدمي وو هاوةص
                                                                


