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 ايةتى بريو بزاظةناوى كتَيب:  كورد •
 نوسةر: كاميل ذير •
 2023 چاپی دوەم، 2006یەکەم   چاپی •
 مونتاذى كؤمثيوتةر: سةيران ئةمني •
 1000ترياذ:  •

 چاپخانەی بابان •
 (           18)          ذمارةى سثاردن •
 مافى لةضاثدانةوةى ثارَيزراوة بؤ نوسةر. •

 
 سەرنج

ی تایم  ئەم پەرتوکە بەکۆمەڵە پرسیارێکی رۆژنامەی رێزدار
یەدا. شیاوی وتنە ئەو پرسیارانەو    ٢٠٢٣دەسپێئەکەم لەم چاپی  

  ٢٠٢١یادەکانمدا چاپی  ن لەپەرتوکی  اوەاڵمەکانی
 دوبارەبونەتەوە بەجۆرێکی فراوانترو وێنەی زیاترەوە.

اوا لەخوێنەرەوەی خۆشەویست ئەکەم، ئەگەر پەرتوکی  بۆیە د
لێرەدا پرسیارو    یادەکانمیان لەالیە، لەو پەرتوکەدا بیخوێننەوە.

وەاڵمەکانی تایم دائەنێمەوە وەک ئەوەی لەپەرتوکی  
  وەک  ٢٠٠٦چاپی    )کوردایەتی بیرو بزاڤە(دا هاتوە

 . لەگەڵ رێزم.ئەمانەتێکی مێژویی
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 كاميل ذير

 يادطارة سياسىيةكانى
 بريى نةتةوايةتىء

 كاذيكء
 ثاسؤك

 دةطيَرِيَتةوة
 

وتندا لةطةأل تايم روناكبريو ثاريَزةر )كامل ذير( لةزجنريةيةك ضاوثيَكة
يادطارةكانى خؤى لةرِةوتى بزوتنةوةى كوردايةتى داو ضؤنيةتى دروست 
بوونى كاذيكء بريو بؤضوونى ئيَستاى سةبارةت بةبزوتنةوةى نةتةوايةتى 

كورد باس كرد، لةضوارضيَوةى ئةو زجنرية ضاوثيَكةوتنانةدا بةضاوى 
 نةى تاوتويَكردووة.رةخنةوة ئةو قؤناغا

لةذمارةى داهاتووةوة تايم دةست دةكات بةبآلوكردنةوةى ئةو طيَرِانةوةية 
 ضاوةرِوان بن.
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 مامؤستا كامل ذير دةفتةرةكانى بريةوةرىى بؤ تايم دةكاتةوة:
 طؤظارى )طةالويَذ( بريى نةتةوايةتيمانى طةآللَة كرد

بةةةلَيَننان  وةكو لةذمارةى ثيَشووى تايم 
بةةةةو مةةةةاركردنى ثةةةا دا سةةةتى تؤ ون بةمةبة

يةةةر  مةةةل ذ سةةةتا كا يةةةةكانى مامؤ ثادةوةرى
لةةةةَدا  يةةةةَةمان لةطة ضةةةةاوثيَكةوتنيَكى دورودر
بةةةةآلوى  يةةةةةك  بةةةةةزجنرية ئةلَوة كةةةةردووةو 

 دةكةينةوة.
لةو ضاوثيَكةوتنةدا كامل ذير رةوشى ئةو 
يةةك  نةةدنى كاذ سةةتانء دامةزرا تةةةى كورد كا

بةةةرةو  ضةةوونى  كةةانى  هةةةروةها هؤكارة تةةةوة،  يةةةتىء دةطيَرِيَ بةةريى نةتةوا
 كوردايةتى رووندةكاتةوة.

 مامؤستا كامل ذير هؤى ضوونى طةنجء رؤشنبريانى 
تةةةوةو  شةةيو ى وا ليَكدةدا كوردى ئةو سةردةمة بؤ ناو ريزةكانى حزبى 

 دةلَا كة:
نةةة وال  بةةوول لةوا ))خةلَكانا كة دةضوونة ناو حزبى شيو ىء من يةكيَك 

 ورد وا لةيةكيَتى سؤظيةتة((.دةزانى كةوا كليلى مافى ضارةنووسى ك
 مامؤستا كامل ذير لةو ضاوثيَكةوتنةدا ئاماذةى بةوة دا كة:

سةةةر  9-8)نزيكةى  شةةيو ى لة ساأل طفتوطؤ بوو لةنيَوان ثارتىء حزبى 
 ئةوةى ئايا كورد نةتةوةية يان نا؟(
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 19/8/2002رؤذى  27لةطةأل رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

 ى بريةوةرى بؤ تايم دةكاتةوة:مامؤستا كامل ذير دةفتةرةكان
 * لةسةردةمى ئينطليزدا توركضيَتىء ئينطليزضيَتىء كوردايةتى هةبو.

 * طؤظارى )طةالويَذ( بريى نةتةوايةتيمانى طةآللَة كرد.
* دةمانزانى روسةكان كؤمارى مةهاباديان دروست كردووة، بةآلم 

 نةماندةزانى هةر ئةوانيش بةطورطان خواردويان داوة.
 فيق حيلمى لةئاستى سةركردايةتى كردنى حزبى هيوادا نةبو.* رة

 ضاوثَيكةوتنى: شؤِرش قادر

 
كةةردووة   )تايم( ضاوثيَكةوتنيَكى دوورودريَةى لةطةأل مامؤستا كامل ذير 

بةمةبةستى تؤماركردنى رووداوةكانى سةردةمى ذيانى سةبارةت بةهةستء 
دايةتىء رةوشى سياسى سؤزى كوردايةتىء ضؤنيةتى طةآللَة بوونى بريى كور

لةةةناو  كةةة  ئةو سةردةمةو ملنالناى نيَوان ريَبازة سياسيةكانى ئةو كاتةى 
 كوردداو بةتايبةتى لةسليَنانيدا هةبون.

بةةؤ  سةةةردةمة  ئةةةو  كةةانى  ضةةاوى رووداوة سةةتنة بةر سةةتى خ تةةايم بةمةبة
يةةةك  وةةةى  يةةةك ئةلَ خويَنةرانى كورد هةولَدةدات ئةو ضاوثيَكةوتنة بةزجنرية

 يةك بآلوبكاتةوة.لةدواى 
هتت تو     ستتاو ي ت  ال هتس ى  متتي   ستاا اا * مامؤ
ج يابت ضؤن دةسايثيَكسد، ىؤاارةاايو س رى لَداليو 
ضتيَوةه ادال  لت ض ضوالر ضتؤنء  ئ   ى سا  ضو بونء 

 ط آللَ  بو ؟
لةةَمء  وهۆیەوەبة  - كورد نيشتنانةكةى داطريو دابةشكراوة، هةميشة زو

مةلَطاى كورد وةكو هاوآلتى ثلةدوو ضةوساندنةوةى لةسةربووة، تاكةكانى كؤ
سةيرو مامةلَةيان لةطةلَدا كراوة لةهةموو ثارضةكانى كوردستاندا كة ئيَستاش 
وةكو واقعيَكى تاأل ماوة، ئةمانة هةمووى وايانكردوة زؤربةى زؤرى خةلَكى 
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سةةةرةتةقيَيةكى  بةةدةنء  كورد، بةتايبةتى رؤشنبريان لة دةرطاى سياسةت 
 يَنةوة بؤ هةستى نةتةوايةتى.لةطةلَدا بكةنء بطةرِ

ئةةةوروثا  خةةةلَكى  نةةدة  ئةوةندةى خةلَكى كورد خةريكى سياسةتة ئةوة
خةةةلَكى  كةةة  تةةةوة  ثيَيةوة خةريك نىية، ئةويش هؤيةكةى بؤ ئةوة دةطةرِيَ
ئةوروثى كيَشةى ئةوتؤيان نيية، خةلَكى خةريكى ذيان، سةنعةت، خويَندنء 

يةةة يةةة، ب ضةةارى نى كةةة  بةةةآلل كوردة سةةتة،  تةةة زان بةةا روبكا يةةةوآ دة وآء نة
شةةةى  سةةةتةكةش لةكيَ يةةةو سيا يةةةتى هة شةةةى نةتةوا ضةةونكة كيَ سةةةت،  سيا

 نةتةوايةتىيةوة سةرضاوةى طرتوة.
كةةةى  كةةردوة، بةبريؤ سةةةت  سةةتيان بةسيا نةةةى دة ئةةةو كوردا بةةةى  زؤر
سةةاندنةوةى  كةةة ضةو ضةةةندة ثالَنةرة كةةردووة، هةر ماركسيزل دةستيان ثا 

 *كردنى كيَشةى          نةتةوايةتى بوة.نةتةوايةتىء ئاماجنيش ضارةسةر
سةةالَى  بةةووى  كةةى 1934من وةك بريةوةرى خؤل، كة لةدايك  ل، روداويَ

بضوكى ئةو كاتة سةرجنى راكيَشالء تا ئيَستاش هةر لةيادمة، رةنطة يةكيَك 
ئةةةويش  بووبا لةو هؤكارانةى كة دواتر بةرةو ئارِاستةى نةتةوايةتى بردل. 

فرِؤكةيةكى ئينطليز هاتة  1939نج ساآلن بوو، سالَى ئةوةية كاتا تةمةمن ثيَ
كةةة  شةةتبول، فرِؤكة بةةاوكم داني كةةةى  تةةة لةدوكانة ئةةةو كا مةةن  سةةليَنانى،  سةر 
ضةةى  نةةةكرد، كة دةورةيةكى كرد بةسةر سليَنانيداو سورِايةوة، بةآلل هيضى 
هةةةموويان  يةةدةكرد،  يةةةوةو را نةةةكانى دائةدا كاتيَكم زانى خةلَك دةرِابى دوكا

ونء بةرِاستء ضةث خؤيان بةيةكرتدا ئةكيَشاو راياندةكردو خؤيان شثرزةبب
ئةكوتا تا زوو بطةنة مالَةوة، هةنديَكى تريان هةولَيان ئةدا بضن بؤ دةرةوةى 
شار،  ئيَنةش بةهةمان شيَوة بةرةو ماأل كشاين، تا فرِؤكةكة دووركةوتةوة. 

بةةوو، با لةةَدا  يةةة دواى ضةند سالَيَك ئةل رووداوةل هةر لةخةيا ئةةةو فرِؤكة شةةة 
بةةول  طةةةورةتر  تةةؤزآ  كةةة  هيضى نةكرد، بؤ ئةو خةلَكة شثرزةبون؟! دواتر 
خةةةلَك  وةآلمى ثرسيارةكةمم دؤزييةوةو تيَطةيشتم ئةو شثرزةيىء راكردنى 
سةةاتى  سةةاتء مةرطة نةةةوةى كارة نةةةوةو دريَةبو يةةة رةنطدا بةةةو قةرةبالَيي

لةةةكات سةةليَنانى  بةةؤ  بةةوو  يةةز  كةةةكانى ئينطل شةةيَ  بؤردومانى فرِؤ شةةى  ى شؤرِ
ى  مةمحوددا، ضونكة خةلَكةكة ضاوى ترسابوو، ئةوانةى هةر لةبريمابوو، سالَ

 
* ضاوثيَكةوتنةكة، بةسةرثيَوةو بةهؤى ريكؤردةرةوة بوو، شيَوازى ريَنووسء خالَبةندييةكة، هى 

 ةمةوة.رؤذنامةكةيةو ليَرةدا هةر وةك خؤى دووبارةى ئةك
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دوا بؤردومانى سليَنانى كرابوو.  1932ش زؤر نةبوو، ضونكة سالَى 1939
بةةوو  يةةَك  مةةة مؤرك كةةوذآ، ئة هةةات دةت كةةة  خةلَك وةها لةفرِؤكة تيَطةيشتبوو 

 لةميَشكى منى مندالَيشدا ضةسثى.
و دةلَيَن ئةوة ى مرؤظ لةكاتى ئاساييدا بةسالَيَك فيَرى دةبا، لةكاتى شةرِ

 ئاذاوةدا بةرؤذيَك فيَرى دةبا.
سةةةكانى  يةةة، بةدةنطوبا سةةاتى فرِؤكة لةةةو كارة طةةة  من ضاوى مندالَيم، ج

شةةةرِ  1939شةرِى جيهانى دووةل كة سالَى  كةةة  دةستى ثيَكرد كرايةوة. 
خةةةلَك دةستى ثيَكرد من وردة وردة طةورة دةبول، وةكو  مةةة  خةةةياأل لةياد

طةةرتء  لةةةراديؤ دة يةةان  كةةردو طويَ شةةةرِةيان دة ئةةةو  سةةى  شةة ء با دائةني
 دةنطوباسى شةرِيان بؤ يةكرت دةطيَرِايةوة.

شتيَكى خؤشى كة لةبريل ماوة لةو بارةيةوة بيطيَرِمةوة، كابرايةك هةبوو 
بةةو،  كةةةرِو أل  سةةار  شةةةربةت( بةح ناوى غةفور بو، ثيَيان دةطوت )كةرِةى 

يةةة شة ئةةةو كابرا بةةو،  سةةنطةوة  ربةتى دةفرؤشت لةبازارِ، كوثةيةكى بةسةر 
سةةةلةى  سةةتاش مة شةةةربةت، ئيَ كةةةرِةى  مةشهورة لةسليَنانى ثيَيى دةلَيَن 
ثيَدةهيَنريَتوةو يةك بةيةكا دةلَا: )خؤى ليَكردول بةكةرِةى شةربةت(. ئةو 

طةة نةةةى  نةةةت ئةوا نةةى، تةنا شةةةرِى دةزا وآء كابراية هةموو دةنطوباسةكانى 
ئةةةو  نةةةدةزانى،  شةةةرِيان  سةةى  ئةةةو دةنطوبا زمانيان هةبوو قةت ئةوةندةى 
هةموو بةيانييةك بةدةل فرؤشتنى شةربةتةوة دةهاتة بةردةل دوكانى باوكمء 
شةةةت  بةةةرِى، ط كةةةة دةرى دة طةةةا  غةةةةلَةء وردة دةن شةةةارةتء غةلَبة بةئي

 دةنطوباسةكانى ئةو شةوةى شةرِى بؤ باوكم دةطيَرِايةوة.
ستت * مامؤساا  ةا ات دال با لت هادة ةر  رسؤكا  و 

بتت ئي   ي   ئتت ر  اتورد ب رالم َتت لَكو  هتتارة  اتسد،  الد
ست يَاايو  ى لَوهَسايان ى بوة، ئاها ئ   اات  َ لَكو 

  ه ي س  ئي   ي ةاان بون هان ب رةا   تس؟
ئةةةوانيش  - سةةليَنانى،  هةةةبوو لة بةةاز  سةةا  ريَ لةرِاستيدا ئةو سةردةمة 

يةةان توركضيَتى، ئينطليزضيَتىء كرودا سةةتى ئايني كةةة هة نةةةى  يةتى بون، ئةوا
بةةون  سةةت  هةةةبون هةلثةر خةةةلَكانيَك  شةةتبوون،  ضةةيَتيدا رؤي بةةة ى تورك هةبو 
خةةؤى دةداو  بةةؤ  ى  ئينطليزو حكومةتى ئةوساى  يَراق هةولَى راكيَشانيان 
يةةان  كةةردو ئينطليز ئةةةوةيان دة وةةؤى  نةةة موؤم بةةو، ئةوا سةةى  ضةةاويان لةكور
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لةةةذيَر بةرزطاركةرو باش ناودةبرد، دةي انطوت ئينطليزةكان ضةندان وآلتيان 
 دةستى  ومسانيةكان رزطار كردووةو سةربةخؤ كراون.

بةة ،  سةةةربةخؤ  خةلَكانيش هةبون دةيانطوت ئيَنة كوردينء دةمانةوآ 
نابا كلكى كةس ب ، بةآلل بةداخةوة ذمارةيان كةل بوو، كةسايةتييةكانى 

نةةدى ئ يةةئ ئةفة بةةاوكى دارا ئةل ريَبازةش ئةمانة بوون، تؤف فةةةآلولآَلى  غةةا  ا
تؤفيوى ئةندامى مةكتةبى سياسى ثارتى، تؤفيئ قةزاز، بيَكةس، رةمزى مة  
نةةة زؤر  سةةتيدا ئةما تةةر، لةرِا خةةةلَكى  مةةةلَا  نةةورىء كؤ فةتاحء  ةبدولواحيد 

 مةردانة لةقسةكانياندا باسى كوردو سةربةخؤيى كورديان دةكرد.
سةرةتا، حزبى هيواو حزبى  دواى ئةوة حزبايةتى وردة وردة ثةيدابوو،

 رزطارى هةبوو، دواتر طؤرِان بؤ ثارتى دميوكراتى كوردستان.
كةةةى  كةةردو بريؤ يةةة  بةةةو ئينتنا سةةتت  يةةَك هة جةةةنابت ت كات سةةتا  * مامؤ

 نةتةوةو هةستى نةتةوايةتى بوو بةفكر لة ت؟
يةةَة،  - ظةةارى طة و دةتوامن بلَيَم تا رادةيةك ذمارةيةك خةلَكى تريش، طؤ

بةةةتى  زؤر كارى بةةوو، زؤر با ضةةاك  ظةةاريَكى  يةةَة طؤ تيَدةكردين. طؤظارى طة و
شةةةى  شةةةنبريييةكى با سةةةىء رؤ يةةةةتى دةنو سةةةةلةى نةتةوا بةةةارةى مة دةر
يةةةتى  كةةرى نةتةوا بآلودةكردةوة، ئةمة بو بةهاندةريَكنان بؤ طةآللَة بونى ف
طةةى  كةةة دةن بةةوو  بةةاد  مةةارى مها نةةدنى كؤ لة مان. فاكتةرى دوةميش دامةزرا

ى ئيَنةو كاريطةرى زؤرى لةسةرمان هةبوو، ضونكة شتيَكى نوآ دايةوة لة 
يةةة.  لةةَةتى هة شةةتء دةو بةةا بة بوو لةناو كوردداو دةمانطوت خةريكة كورد ب
بةةو  هةرضةندة كؤمارى مهاباد سالَيَكى خاياند، بةآلل خةلَك هةر دلَى خؤش 
بةوة، هةرضةندة ئةو كؤمارةش لةكيس ضوو، بةآلل دامةزراندنى نيشانةية كة 
لةةَة  بةةؤ طةآل سةةايةل  بؤ ئةوةى كة سةر هةلَدانةوةى تريش دةبا. فاكتةرى 
يةةةكيَتى  بةةؤ  بةةوو  يةةةكان  بونى ئةو بريى نةتةوايةتيية لة مان، رةوى بارزاني
سؤظيةتى جاران دواى تيَكضوونى كؤمارى مهاباد، كة دةنطى دايةوةو خةلَك 

ةرِيَنةوةو سةر باسيان دةكرد، خةلَك ضاوةرِوانى ئةوة بون رؤذآ لةرِؤذان بط
لةنوآ شؤرِشى كوردستان دةست ثيَبكاتةوة، بةتايبةتى لةكاتى ضونيان بؤ 
سةةت  كةةى دة كةةة هيَزيَ بةةوو  نةةرا  بةةونء وازا شةةؤرِى زؤرب شةةى شةرِو سؤظيةت تو

 وةشيَنء ضةكدارو شةرِكةرو شارةزان.
ضةةاوةيةكى  مةةةمحود سةر شةةيَ   شةةةكانى  نةةةش شؤرِ لةةةل هؤكارا طةةة  ج

نة داهيَنةرى بريى نةتةوايةتى ب وون بؤ سةردةمى خؤىء بؤ دواى خؤشى، ئيَ
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شةةةكةى  نةةةوةى شؤرِ يةةة رةنطدا بةةوين، بؤ غةةة  ئةةةو قؤنا نةةةوةى دواى  نةةان  ما
 لةهةستء سؤزى ئيَنةدا كاريدةكردو دةيبزواندينء دةيبوذاندينةوة.

لة يةكى تريش ضةندان طةلء وآلت لةذيَر دةستى  ومسانيةكان رزطاريان 
بةةو، ببو، بوبون بةدةولَةت، رؤشنبري لةةةوةوة  ضةةاويان  كةةورديش  و طةجنانى 

طةةارى  ضاويان كرايةوةو دةيانطوت خؤ كورديش لةذيَر دةستى  ومسانى رز
 بوة، بؤ ئةويش حكومةتء دةولَةتى خؤى نةبا؟

حتتسر   * باش  مامؤساا ئ ط ر  البآ، ئ   بؤضو )
بتو  شتاان ح  ا  يوهَ  ر  ح بو شيوعو دةاسد  ىيَ

 تس بو  ثارتو َؤ  شيوعو ي بو بو، ل س يَاايو ب ىيَ
ا  ة بؤ  ىيَ َو ي ت  اله تو طستئوةب ر، ئاها ئ  ة دةط رؤهَ

 ئ  ة  ا  بري  ي ت  اله تو   الز بو؟
تةةةدا  - لةةةو كا كةةة  تةةر  يةةاردةى  نةةدآ د نةخيَر، بةلَكو دةطةرِيَتةوة بؤ هة

لةةةتان  كةةةرى ميل سةةؤظيةتيان بةرزطار يةةةكيَتى  سةةةردةمة  هةبوو، خةلَك ئةو 
كؤمؤنيستةكان لةو سةردةمةدا وةهابوو كة يةكيَتى  دةزانى، ثرِوثاطةندةى

سؤظيةت ثشتوثةناى ميللةتانةو حزبى شيو يش خؤى بةتةواوكةرى يةكيَتى 
يةةةك  تةةا رِادة بةةاد  مةةارى مها سةةتبونى كؤ يةةةكيرت درو نةةى، لة  سةةؤظيةت دةزا
يةةك  بةثشتيوانى يةكيَتى سؤظيةت شتيَك بوو كة خةلَكى كوردى لةشيو ى نز

خةةةلَك دة كةةردةوةو  نةةاو دة سةةةتى هيَ سةةؤظيةت فر يةةةكيَتى  فةةةرموو  طةةوت  ي
كةةةوا  مةةانزانى  كؤماريَكيان بؤ كورد دروستكردوة، ئنجا ئيَنةش ئةو كاتة دة
يةكيَتى سؤظيةت ئةو كؤمارةى دروستكردوة، بةآلل نةماندةزانى هةر يةكيَتى 
قةةةوامى  طةةةأل  خةةؤى لة نةةدى  سؤظيةت بو بةطورطان خواردوى دا بؤ بةرذةوة

كردو كوردى فرؤشت بةرامبةر بةثيَدانى ئينتيازاتى نةوتى سةلَتةنةت سازشى 
سةةةرؤك  قةةةوال  سةةةردةمة  ئةةةو  سةةة  شةةايانى با سةةؤظيةت،  ئيَرانى بةيةكيَتى 
يةةَران  نةةراو ئ بةةاد روخيَ مةةارى مها تةةا كؤ تةةر كا بةةةآلل دوا بةةوو،  وةزيرانى ئيَران 
قةةةوال  طةرِايةوة بؤ ئةو ناوضانة، كؤمةلَكوذىء لةسيَدارةدانيَكى زؤرى كردو 

ةستى لةكاركيَشايةوة. يةكيَتى سؤظيَيةتيش بؤ ئةو ثةميانانةى كة لةطةأل د
نةةة  ئةةةو ثةميانناما يةةان  ئةةةوانيش طوت قةوال ئينزاى كردبو ملى ئيَرانى طرت، 
يةةةكيَتى  بةةة ؤرة  يةةة،  حةةوكم ني سةةةر  سةةتا لة كةةة ئيَ كةةردوة  كةسيَك ئينزاى 

يةكى تريش سؤظيةت لة يةك بةو سازشةى وازى لةكؤمارى مهاباد هيَناو لة 
 ئينتيازاتى نةوتى ئيَرانى لةدةستضوو. 
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 ااميي  هسفاضل نظام الدين     
 ىخاوةنى فةرهةنطى     يةكةل سالَ

 ئةستيَرة طةشةو        ئاشنابوونى 
 فةرهةنطى شريين       بةسياسةت

 1948)براى ذير(                  

لةةةدةورى  خةةةلَك  نةةةوةى  سةةةلةى كؤبو يةةة لةمة ليَرةدا خالَيَكى تريش هة
سةةةؤظيةت  يةةةكيَتى  بةةةؤ  يةةةكانى  ضةةةوونى بارزان خةةةلَكى  ئةةةةويش  آلةةرر(  (
نةةة  كةةورد. ئةما بةةؤ  سةةؤظيةتة  يةةةكيَتى  واليَكدةدايةوة كة ئةمة يارمةتييةكى 

خةة كةةة  بةةةت هةمووى وايان كردبو  بةةوآ، هةلَ خةةؤش  سةةؤظيةتى  يةةةكيَتى  ةلَك 
يَتةوة.  دلَخؤش بونةكةش سةرضاوةكةى هةر بؤ هةستة نةتةوةييةكة دةطةرِ
نةةة  بةةوول لةوا يةةةكيَك  مةةن  كةةة  شةةيو ى  كاتيَك خةلَكيش دةضوونة ناو حزبى 
ا  وامدةزانى كةوا كليلى مافى ضارةنوسى كورد وا لةيةكيَتى سؤظيةتة. بةمان

بةةبم بةو هؤكارةو مةبةستة م بةةةوةى  نةةةك  شةةيو ى،  ن ضووبومة ناو حزبى 
نةةةبوة،  لةةةكورددا  ضةة   سةةلَةن  كةةةل، ئة ضةةينايةتى ب بةكؤمؤنيستء خةباتى 
ضةةينى  كةةارو  ضةةينى كريَ تةةة  سةةيزل وا ضةةةمكى مارك بةةةثيَى  ضةة   سةةتاش  ئيَ
كةةة  خةةةلَكانا  يةةةوة  لةةةل روانطة نةةةبوة.  سةةت  كةةورددا درو سةرمايةدار لةناو 

تةةةوةيى رووياندةكردة ريَكخستنى )آلرر( يا ن كؤمؤنيست زياتر بةدافعى نة
 بوو.

ىت بو،  حتتسر دال  ثتارتوء ) لت ييَوالن  * ئاها ىض م االييَي ك ل   س ردةم دال 
 م االييَي ا  ل س ر ضو بو؟

ئةةةويش  - بةةو،  نةةؤَ زؤر  بةةةلَا، ملنال
لةسةر ئةوةى كة ئايا كورد نةتةوةية يان 

يةةة،  تةةةوة ني خةةةلَكء  9-8نة سةةالَيش 
مةدا لةسليَنانى طةجنانى كورد لةو سةردة

يةةة  بةوةوة خةريك بون ئايا كورد نةتةوة
بةةؤ  سةةتال   ضةةونكة  يان نةتةوةي نيية؟ 
ثيَناسةى نةتةوة كؤمةلَا مةرجء ثيَوانةى 
يةةَةوى  بةةةش، م خةةاكى هاو بةةا  نةةابو، دة دا
مةةةانى  بةةةةش، ز ئةةةابورى هاو بةةةةش،  هاو
سةةةتى  بةةةشء هة يةةَةوى هاو بةةةش، م هاو

 6-5هاوبةشيان هةبا. بةكورتى ستال  
هةةةر  مةرجى لةل بابةتةى دانابو، ئةطةر 

ميللةتيَك تيَيدابواية ئةوة نةتةوةو ئةطةر 
نةةةةدةنرا.  تةةةةوة دا يةةةة بةنة يةةةدا نةبوا تيَ
جةةةكانى  بةةةثيَى مةر سةةةردةمة  ئةةةو  ئنجا
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ستال  كورد دةبواية بةنةتةوة دانةنرآ. ضونكة هةر هيض نةبا كورد ئابورى 
بةة يةةة، لة شةةى ني ئةةابورى هاوبة سةةتاش  نةةةبوةو ئيَ شةةى  ضةةة هاوبة ئةةةو ثار ةر 

يةةةةة  تةةةةةوة، بؤ ضةةةةةندان دةولَة سةةةةت  يةةةةةى بةدة ضةةةةةييةو داطريكراوةي ثار
كؤمؤنيستةكان دةيانطوت كورد نةتةوة نيية. لةبةرامبةردا ثارتىيةكان رايان 
وابوو كة كورد نةتةوةية. بةآلل ليَرةدا شتيَك هةية ثيَويستة بطوترآ. سةير 

جةةاو سةةتةكان  طةةةزى كؤمؤني يةةةكانيش بة يةةةتيان لةةةوةدابوو ثارتى ى كوردا
شةةا،  دةثيَوا. ياخود بةمانايةكى تر بةتةرازوى ئةوان كيَشةى كورديان دةكيَ

يةةةوةو 0ئةمانيش  طةةةيان دةهيَنا مةةةلَا بةلَ سةةتال  كؤ سةةةكانى  بةطويَرةى ق
بةةى  يةةةنطرى حز مةةن   تةةة  ئةةةو كا دةيانطوت نةخيَر كورد نةتةوةية. لةبريمة 

ل رد نةتةوةية يان نا)آلرر( بول، كة دةهاتينة سةر مةسةلةى ئايا كو ا ر ، من 
ئةةو  يةة.  كةورد نةتةوة جياواز بو لةكؤمؤنيستةكانء رال لةطةأل ثارتىيةكان بو كةوا بةلَا 
بةزامنء  بةةكورد  خةؤل  مةن  تةا  طةوت كا كةردةوةو دةم بةريل دة مةدا  كاتة من خؤل لةطةأل خؤ

خةاكء مليؤنانى وةكو من خؤيان بةكورد بزاننء هةموومان خؤمان بةيةك نةتةوة دابنيَ ء 
هةستى هاوبةمشان هةبا، با ئابورى هاوبةشيشنان نةبا، هةر نةتةوةين، لةطةأل خؤمشدا 
شةتوة  سةتال  دانةني دةمطوت: من هةقم ضيية بةسةر سةنطء تةرازووى ستالينةوة، خؤ 

 ياساكانى جيهان بةدةست ئةوباء ئةو دايبنا.
ىت  ليَسه   * مامؤساا ئاها ئ   م االييَي   ل س يَاايو ى بو  ل شارةاايو تس  ا راوكء 

 ى بو؟
بةةو،  - سةةةت  ضةةاوةى سيا سةةليَنانى سةر سةةتى  ضةةونكة بةرِا كةةةمرت،  بةةةآلل  بةةةلَا، 

تةرو  سةرضاوةى دروستبونء سةرهةلَدانى ئةو حزبانة بو. هةروةها خةلَكةكةى ئيَرة كراوة
تةريش، شةارةكانى   رؤشنبريتر بون، بةآلل بيَطومان دريَةبونةوةى ئةل ملنالنيَية ضوو بو بؤ 

ثةةارتى  سةةكرتيَرى  بةةدولَآلى  هةةةمزة  ة ضةةونكة  نةةان،  ضةةةى بادي يةةةو ناو بةةةتى لةكؤ بةتاي
سةليَنانى  كةةش  نةدى ملنالنيَ دميوكراتى كوردستان خؤى بادينى بو لةسليَنانى دةذياو ناوة

 بو.
 زؤر حزبيَكى كة ،لة يةكى تر وةكو ريَكخستنيش ثيَش ئةو سةردةمة حزبى هيوا هةبو

 حيلنى رةفيئ خواليَخؤشبوو سةرؤكةكةى بو، سةربةخؤيى كةىدرومشة طةورةبو، فراوانء
 بو.
بتو ل س ر يوسيئو  ر ىد بو دةرضو يامي ك ه ك اات  ئ   ب المن  ال اامي مامؤساا * يتوال ح   ى

 أمي؟ . ح ب الم عاي ح ب الىل حباجة حنن )ىي ب يا  
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سةار ئةل بو، هيوا حزبى مةبةستى بةلَا، - يةة بةح بةى طوا بةى شةيو ى حز لةة حز  و ةمة
كةةن. ئةيش بريدةكةنةوةو هةر ئةمةلةو حزبى هيوا حزبى دةكاتء ئيش مةةى نا سةيبو. ئة  نو

يةة ئةو لةرِاستيدا يةةك ناميلكة نةةوةى تارِادة سةتيَكيش تةا هةةبو دةنطدا سةتى ئا يةَدا را  بةو، ت
سةةر نةبو حاكم هيوا حزبى سةركردايةتييةكةى بةرِاستى ضونكة كةة ئةةو بة  كةة زؤرةى خةلَ

نةةة كةةة نةةاو رذابو تةةة وة،حزبة كةةو وا هةةد وة طةةوت فة طةةةر دةي بةةى سةةةركردايةتى ئة يةةوا حز  ه
مةةةلء سةةةركردايةتى هةةاتو  ة يةةة ليَ تةةةوة، طةةةورةى زؤر شةةتيَكى ئةةةوة بوا  بةةةآلل ليَدةكةو

 باشء زؤر ثياويَكى دةكراو سةيرى ثريؤز شتيَكى وةكو حيلنى رةفيئ هةرضةندة بةداخةوة
نةا ئةو ريَكخستنةوة ىلةرِوو بةآلل بو، زؤرباش ئاستى فيكريشةوة لةرِووى  نةةبو، زؤرةى توا

نةد زؤرى بؤية بكات، طةورةية حزبة ئةو سةرؤكايةتى كة بةة نةخايا سةت ئةوحز يةةوة لةئا  خؤ
 بون. دروست تر حزبيَكى ضةند ئةو لةجيَى هيَناو هةرةسى توايةوةو

تةر نةةوةى دوا يةةتى بزوت تةةوة، بةةةدوو بةو كوردا سةةيةتء كةردة روى كةةرتيَكى كةر  مارك
يةَك كةردة روى تريشى كةرتةكةى يةةتى جؤر لةَيَ  نةاتوان  كةة لةنةتةوا يةةتى ب  تةةواو نةتةوا
سةتان دميوكراتى ثارتى كاتيَكيش درةنط تا ضونكة )صرف(بو، سةيانة هةةر كورد  بةريى مارك
فة  دةياننوسى بة ةرةبى هةبو ئاشكرا دةقيَكى ثرؤطرامياندا لةثةيرِةوو دةكردةوة،  مةن )ننت
 طرياو لةهةوليَر 1993 سالَى كة ثارتيش يانزةى كؤنطرةى تا ةنانةتت (.اللينية ــ املاركسية

قةة ئةةو كرد بةشداريم تيَيدا خؤل بةو و مةابوو هةةر دة فة  بةة كرا يةة مةن )ننت يةة النظر  (والعلم
مةددو ثةيرِةووثرؤطرالء ليةنةى ضومة من كؤنطرةيةدا لةو بةآلل بو، ماركسيزل مةبةستيان   
سةا نوسينةوةو كةاتء تةةدقيوى نةةبو كة يةدا ب ضةيَتةوة، ثيَ قةةل ئةةو جةؤرة بةةل ئةيرت ب  دة
 بو. رزطارمان خالَة لةو تيَثةرِىء كراو ضاث نةهيَشتء ثرؤطرامدا لةثةيرِةوو

 
 

 3/9/2002رؤذى  28رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

 * عةبدولكةريم قاسم ثياويَكى نيشتمانىء دميوكراتيخوازبوو.
 ت مةعاريفى قلياسان.* شيوعيةكان بةمةعاريفى كوردستانيان دةطو

 * دة سالَى تةمةمن لةناو حزبى شيوعى بةفريِؤدا.
 * ويستيان بؤ بةسرة نةفيم بكةن، ئةبوغريَبم هةلَبذارد..
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سةةى  يةةر با مةةل ذ سةةتا كا تةةايم مامؤ بةةؤ  يةةدا  نةةةوةى يادةوةرىيةكان يةةةى طيَرِا لةةةل ئةلَوة
شةيو ي 10لةئةزمونى  سةتى  بةةر سالَةى خؤى لةناو حزبى شيو ىء راو هةلَويَ ةكان بةرام

 بةكوردستان كرد.
شةةيو ى دواى  بةى  سةةردةمةى حز ئةةو  نةاى  يةَزو توا بةارةى ه سةةكةيدا دةر نةةى با لةميا

طةةورةكانى  1958ى تةمموزى سالَى 14شؤرِشى  لةَة  يةةكيَك لةهة كةة ) ئاماذةى بةوة دا 
سةةركردايةتيةكةيان  بةةآلل  سةت،  نةة دة سةةآلت بطر حزبى شيو ى دةيانتوانى بةئاسانى دة

 ة بوو نةيكرد(.بودةلَ
شةريياتء  شةريو بة شةري مو كةةى بة سةى لةدوكانة شةيدا با لةبةشيَكى ترى يادةوةريةكاني

 بةشريضييةكان كرد.
بتو،  ستت  * مامؤساا ااتآ ثارتو دميواسالتو اوردساان در 
ثتتارتو  بت رة   ىتت بو   هت تيان  ستتاو اوردال يت   ى  بت   ئ  ال زكر

د تواليو ضو نء َؤشت  الزت ل  )حتسر  ىيَ ا. ئاها ثارتو تا ض ي
ئت    ب رج سا   بري  ي ت  اله تو بكات؟ َوهَ دي  ة  َؤت بؤ 

شتو  ثتيَ  شؤرؤ تت   ستالَو 14قؤياغاي ،  ال تت موز     1958 
 ضؤي ؟
تةمةمن بضوك بو،  1948وازل لة )آلرر( هيَنا. ثيَشرت  لةسالَى  1958من لةسالَى  -
تةةها ساآلن بوول، بةآلل بةحوكنى ئةوةى مامةكامن سةيد نورى، سةيد م 14 ةجيدو سةيد 

تةةها  سةةيد  سةةردةمة  ئةةو  يةةنطريان،  مةة   ضةولء بو شةيو ى  شيو ى بون، بةرةو حزبى 
يةَةى  مةوكريش وتارب مةةران  بةو. كا ضةاكى ثيَوة كةى زؤر  بةو، دةنطيَ شةيو ييةكان  وتاربيَةى 

 ثارتى بو، ئةل دوانة ئةو كاتة زؤر دةركةوتوبون لةسليَنانى.
ضةونكة  لةطةأل 1958لةرِاستيدا من تا سالَى  ضةرِى،  حزبى شيو ى بول، بةآلل بةثضرِث

سةيَكى  1952من لةسالَى  كةة كة بةةوةى  نةةوة  كةانى ئةم يةةن دةزطا سةرال لة  ئةيرت نا وة 
يةةو  يةَك هةبوا نةارِةزايى دةربرِين هةةر  مةن  4سياسى بزيَول، لةبةر ئةوةى  يةة  كةةس بطريابا

طةريال.  1954سةرى ثيَنجةل بول. بةل جؤرة تا سالَى  يةَك  كةة  1954سةالَى ضةةند جار
بةول  ىةدا  سةةربازىء  38-37لةةقؤناغى ناوةند لةؤرى  نةاو  سةتينيانة  يةنء خ تةابى طريا قو

برديان  بؤ شو ةيبة، لةوآ مة سكةرآ كرابؤوة بؤ قوتابىية سياسييةكان، كة سةيرمان 
بةةو  نةةش  ئةةو طرتنا نةةوة. زؤرةى  لةةوآ كؤكرابو كرد هةرضى قوتابى سياسيية طريابونء 

يةةكى ناوةوة بون طواية  نةةوةو  ئيَنة  ةسكةرميان لةسةرة، بةآلل لةوآ خستينيانة زيندا
سةالَى  7-8 مةاوةى  1955مانط لةو زيندانة ماينةوة. كؤتايى  سةليَنانىء  بةؤ  مةةوة  طةرِا

جةار  يةةك دو  طةريال،  يةَك  سالَيَك زياتر لةسليَنانى مامةوة. بةآلل لةو ماوةيةشدا ضةند جار
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الَةكةمدا، بةآلل دادطاى ئةو كاتة بةو توندييةى ئيَستا درال بةدادطا بةناوى كتيَة طرتن لةم
 نةبو.

 * مامؤساا ئاها ئ   اات   ل يا  حتسر بوهت بري  ي ت  اله تيت ب ت  ال ةتو ل   ط آللَ  بئو؟
طةةأل  - نةا لة لةة ملنال جةار دةكةو سةةردةمة جار ئةةو  يةَدةكرد،  نةخيَر، بةآلل حةزل ث

نةاو خؤلء جارجار لةطةأل حزبةكةشدا لةسةر م يةان  يةة  كةورد نةتةوة ةسةلةى ئةوةى ئايا 
كةردو  لةةخؤ دة سةيارانةل  جةؤرة ثر ئةةل  بةةر؟!  يةةتى نةطرينة لةسةر ئةوةى ريَطاى نةتةوا
نةةماى  كةةمرت ب تةة  ئةةو كا حةزبيش  لةَى  طفتوطؤل دةربارةيان لةطةأل حزبيةكاندا دةكرد. هيَ

سةالَى فكرى هةبو، زياتر مةسةلةى ريَكخس  بو، ضونكة ئةو ضاثةمةنييانةى  لةةثيَش  كة 
يةَراق  1958 لةةلوبنانء دةرةوةى   بةةى  هةةموو كتيَ ئةةو  وة دةهاتنة  يَراق، بةتايبةتى 

نةة  يةة ئيَ ضاثدةكران  يةنطرى بريى شيو يةت بو، نةياندةهيَشت لة يَراق بآلوببيَتةوة، بؤ
ئةةو  سةرضاوةى فكرميان نةبو، تةنها رؤذنامةى قا يدةى سةر بةحزبى شيو ى بو لةطةأل 

سةةا نةةةش ق كةةردين، ئةوا يةةان دة نةةةوة بؤ لةةةرِيَطاى ريَكخةرةكانيا كةةةمان  كةةة ريَكخراوة نةى 
 بةطويَرةى دلَى ئيَنة قسةيان دةكرد.

بتتو يو  لتتَ   بتتؤ ط آل جتت يابت  تتتواليَ ب تتَيََ  ستتاا دة * مامؤ
ئتت دةبياتو  ستتو دت ل  لت  ت  هتت تو  كتتس  ي ت  ال ستاياي   ر زالي

 ماراسي   ةرطستو ة؟
نةةا - ضةةووة  كةةة  يةةةكا  مةةان،  بةةةيَرآ زؤر بيَطو يةةَك هةلَ هةةةر بريوباوةرِ سةةةتةوة،  و سيا

بةاء  كةة دة يةارى زؤرى   كةلَة شةدا زان ئةةجنامى ئةمة كةا، لة تةةوةو موتابة ةة دة دةخويَنيَ
خةةؤى  نةةوةى  مةةرؤظ بةبريكرد تةريش  يةةكى  بةةؤى. لة  كةرى  ضةةاوى ف خةريةو سةر تةة زة دةبيَ

ا  دةطاتة رايةكى تايبةتى خؤى، كة لةوانةية جياواز بيَت لةرِاى ئةو د يَ ريَكخستنةى كارى ت
نةةة  ضةةةك كرد نةةةوةو خؤثرِ ئةةةو بريكرد ئةةةجنامى  بةةوو،  سةةةلةكة وا مةةن مة بةةؤ  جةةا  كةةا. ئن دة
تةةر  كةةة دوا كةةةل  يةةاواز لةحيزبة ضةةوونى ج نةةدة راوبؤ نةةى طةيا شةةنبريى، م بةةةزانيارىء رؤ

 ديَنةسةرىء باسى ليَوة دةكةل.
طةةو 1957سةالَى  يةةان دة تةةة ثيَ ئةةةو كا شةةويَننا،  نةةاردى بة ئةةةمن  يةةةرةى   شةةع ةت )دا

ئةةوى  سةعودو  نةاوى مة التحويوات(، دوو كةس بةرثرسياربون تيَيدا يةكيَكيان ئةفسةر بو 
ئةةمنى  ئةريةى  نةة دا ئةةو دووا بةون،  هةةردوكيان  ةةرةر  تريان مفةوةز بو بةناوى تالَيةء 
سليَنانيان بةرِيَوة دةبرد، ئةوانة ثيَيان ومت: ئيرت ئيَنة لةطةأل تؤدا طةيشتؤتة تيننان، تؤ 

بةةا طةةات  دة سةةا ريَ يةةاخود  نةةى،  شةةت بهيَ هةةةموو  كةةةىء واز لة خةةؤت ب سةةةريَكى  ضارة
كةةة  ئةةةت ب كةةل بةرا يةةان ية نةةن؟ وت بةةةيَرة. ومت: كاما يةةكيَكيان هةلَ خةةؤت  يةةو  لةبةردةمدا

سةليَنانى  4-3لةحزبى شيو ى ئةطةر ئةوة ناكةيت ئةوة  يةان لة ساأل زيندانيت دةكةين، 



18 
 

شةةةيا كةةةين(، ماوة نةةةةفيت دة نةةةوة ) يةةَدال دوورت دةخةي مةةةةوةو  3-2ن ث بةةةري بكة رؤذ 
 وةآلمةكةيان ىلَ بطيَرِمةوة.

طةوت،  يةامن  يةانء ثيَ ضةوومةوة   يةة  من سةيرل كرد ئيشةكةيان جدييةو طالَتة نيية، بؤ
كى زؤر  ةيبة بو، خةلَكانا كة مومك  نيية من بةرائةت بكةل، ضونكة بةرائةت كردن كاريَ

شةا  سةووك تةما نةةكردن بةرائةتيان دةكرد زؤر بةضاوى  ئةةت  مةةش بةرا طةة لة كةران، ج دة
ئةةت  سةن بةرا بةؤ هةلَوا شةم  طةوت ثةتي يةامن  يةة ثيَ بةو، بؤ لة ى من مةسةلةيةكى مةبدةئى 

كةةنء  سةةت ب بةؤ درو شةةةل  يةَوة كيَ كةةة ئ شةى  كةةل، ئةوة نةةةوة  4-3نا نةة زيندا سةةاأل ةخة
نةة شةة  فيت خةياريَكى باش نيية، بةآلل بؤ نةفى كردمن كةيفى خؤتانة، ئةوانيش وتيان: با

سةةوداو  لةة  شةدا كةو كةةين، لةوة نةةفى دة شةويَنيَكت  بةؤ  يةان:  دةكةين. ومت: بؤ كوآ؟ وت
نةةفى  يةَت  بةؤ كو لةَا  خةؤت ب يةان:  يةدا وت كةةن، لةدواي معامةلة طةلَياندا كة بؤ كويَم نةفى ب
بكةين؟ ومت: بؤ بةغدا، وتيان: هةى وةلَآل شتيَكى جوانة، ئيَنة لةسليَنانى نةفيت دةكةين، 

بؤ بةغدا، وتيان بؤ بةسرة نةفيت دةكةين. منيش ثيَم طوتن: نا و ثيَشنيارى دةتوآ بضى 
تةا  نةفى كردمن بؤ ئةبوغريَة كرد، ئةوانيش وتيان: باشة، ئةبو غريَة دوريشة لةبةغداو كا
ضةةى  بةةا ب يةةَواران دة بةةةيانيانء ئ يةةتء  سةةدا دةب ضةةاوديَرى ثؤلي لةةةذيَر  ئةةةويَش  ضةةوويتة 

 ضيت بؤ بةغدا، منيش طومت: باشة.لةثؤليسخانة ئينزا بكةىء نابا بش
ئةةو  من بؤية ئةبوغريَبم هةلَبةارد، ضونكة لةبةغدا نزيكةو مالَة برايةكم فازأل نيزامةدين 
ئةةوانء  مةالَى  بةؤ  ضةوول  كاتة لةئةبوغريَة بو، كاتا كة نةفى كرال بؤ ئةبوغريَة لةرِيَطاوة 

موو زانيارييةكيان لةسةر دواتر بؤ رؤذى دووةل ضوول خؤل بةثؤليسخانة ناساند، ديتم هة
من  بو. ئةوانيش وتيان: زؤر ضاكة ئيرت تؤ بزانة ليَرة نةفيت، ناويان نوسيم، ئينزايان ىلَ 
يةَواران  بةةيانيانء ئ هةةموو رؤذآ  بةا  وةرطرمت، ثةجنة مؤريان ثيَكردلء ثيَيان طومت كة دة

 بضم بؤ ثؤليسخانة ئينزا بكةل.
يةَوا بةةيانيانء ئ يةةك  هةات بةل شيَوةية ماوة تةر وردة وردة واى ليَ كةرد. دوا نةزال  ران ئي

كةردو. وردة وردة  سةةريةكةوة دة كةةل بة ئيَوارانةكةى نةدةضولء بةيانيةكان هةردوو ئينزا
ضةول  جةارآ دة ئةوانيش وايان ليَهات زؤر بايةخدارنةبون بةئينزاكردنء بةضوار ثيَنج رؤذ 

 ردل.ئينزاى هةموو رؤذةكامن دةكردو ئةوانيش ضاوثؤشيان ىلَ دةك
يةان  ئةل كةينء بةينة دريَةةى كيَشا، تا رؤذيَكيان رؤذنامةى )ذين( كة لةسليَنانيةوة بؤ
بةةةهاى  سةةةر  شةةيعر لة جةةوانرتين  بةةؤ  كةةةوت  ضةةاو  شةةيعريم بةر كةةى  يةةدا طرةويَ نةةاردل تيا دة
كوردستانء خةآلتيان بؤ دانابو. ناونيشانيشيان دانابو كة ئةو بةرهةمة طرةوة ثيَشدِكيَية 

 بكرآ. بؤ كوآ بةرِآ
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بةةهارى  سةةر  نةا لة سةتيَكم دا هةامت هةلَبة شةيعر،  بةوة  سةتم دا من ئةو كاتة زؤر نةبو دة
 كوردستانء بةثؤست بؤل ناردن،

ئةةدةبيم   مةةنى  ضةونكة تة نةةوة،  هةةر بيخويَن كةة  نةةبو  لةرِاستيدا من ئوميَدى ئةوةل 
هةةر ب مةانط  سةتة ئةوةندة نةبو، كةضى سةيرل كرد دواى نزيكةى مانطء نيويَك تا دوو  ةثؤ

ضةوو،  كةةل دةر تةؤ ية شةيعرةكةى  كةةين،  يةت ىلَ دة لةَا ثريؤزباي نامةيةكم بؤ هات تيايدا دة
ئةةةو  شةةداربوانى  شةةيعرى بة سةةةنطاندنى  نةةةى هةلَ كةةةت، لية نةةى خةآلتة بةةؤ وةرطرت وةرة 
سةائية،  شةةماأل  سةائيةء  طرةوةش بريتى بوو لة ة دين سجادى، رةشيد  ارف، ئةنوةر 

ئةةو  ئةوانة زؤر ثريؤزباييان ىلَ يةَرةدا  طةة ل ئةةوةى طرن بةةآلل  مةا.  كةةيان دا كةردلء خةآلتة
نةةل  غةدا بةوا شةدا لةبة نةى خةآلتةكة لةةكاتى وةرطرت يةةوةو  شيعرة دةرطايةك بو بؤ من كرا

 نةطوت كة من لةذيَر ضاوديَرى ثؤليسدالء بةدزى هاتوضؤى بةغدا دةكةل.
بتتري   ىتت لَ س   بتت رؤهَ ت  ئتت  ة   بتت حوااو  ستتاا  * مامؤ

لت ييَوالن ي ت  اله تو بو  ، ئاها دةتواليو ب رال ردهَكاان بؤ بك   
شتو  ثتيَ  شؤرؤ تت ووز 14ى لَوهَساو دةس آلتدالراليو عيَسالق    

   ت ووز؟14ثاش شؤرؤشو 
لةةةو  - سةةلةيكة  قةةوة، مة يةةةن  يَرا كةورد لة  نةى  يةةةتى كرد سةةلةى دذا سةتيدا مة لةرِا

روست بوة، ملنالنيَيةك وة خراية سةر  يَراق د 1925رؤذةى كة و يةتى موسأل لةسالَى  
هةةموو  سةةلةدارانى  ةةرةر بة كةرِاى سيا ضةونكة تيَ لةنيَوان كوردو  ةرةر دروست بوة، 
يةان  جةةكانى خؤ نةةوةو مةر نةدا بتويَن لةةناو خؤيا كةورد  بةوة  ريَبازةكانيانةوة ضاويان لةوة 

ثةيَش  يةَراق  سةةآلتدارانى   لةَيَم دة تةةمم14بةسةر كورددا بسةثيَنن. بةآلل دةتوامن ب وز ى 
ثةةةيرِةو  يةان  نةى كورد يةةتى كرد سةةةتى دذا يةان سيا نةةى دواى خؤ نةةتر لةوا نةةرمرتو زيرةكا
مةةلَيَك  هةاتن كؤ يةَراق  سةةر   يةة  دةكرد. ئةوانة هةر لةدواى ئةوةى كة و يةتى موسأل خرا
خةلَكى كورديان هيَناية ثيَشةوةو كردنيان بةوةزيرو بةنائة، لةوانة حمةمةد ئةم  زةكى، 

جةار تؤفيئ وةهبىء ج نةةت جارنا تةد، تةنا بةان.. ه ةمال بابانء سة يد قةزازو مةمحود با
كةرىء  شةة ب خةةلَك ضةوا سةتيَك  تةا ئا كةة  كةرد  نةة واي بةو، ئةما كةورد دة سةرؤك وةزيرانيش 
يةةرانيش  سةةرؤك وةز يةة  جةارى وا هة كةوردن،  يةرة  هةةموو وةز ئةةو  فةةرموون،  يةانطوت:  دة

كةةو سةةتيدا وة نةةة لةرِا يةةرة كوردا ئةةةو وةز نةةانى  كةةة  كةةوردة. دا بةةوو  سةةرِكةر وا يةةةكى  دةرزي
كةةوتبو.  يةى  كةة تيَ كةا  لةَة ب بةةو وةز ةة تا كةورد قةنا ةةت  كةة  لةكورديان دةداو واى كرد 
يةةتيان  كةوردو كوردا بةةرةكانيى  شةيَوةية بةر بةشيَكى خاكةكةى خرابوة سةر  يَراقء بةو 

شةةى  تةا شؤرِ بةةآلل كا بةةردةوة،  كةورد دة خةةلَكى  لةةةبري  سةةلةيةيان  ئةةو مة كةردو  ى 14دة
كةوردو ت سةى  ةمموز رويداو  ةبدولكةريم قاسم هاتة سةر حوكمء لةدةستورى  يَراقيدا نو
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كةورد  كةة   ةرةر شةريكن لةو وآلتةدا، كورد راثةرِينء بوذانةوةيةكى بةخؤوة بينىء وترا 
نةمردووةو ئةوةتا كابرا شؤرِشى كردوةو يةكةل قسةى دةلَا: كوردو  ةرةر شةريكن لةل 

 نيشتنانةدا.
ست  * ئ ط ر ب  كت ره  قا  رؤهَي   ة س ر ح قيق ت اان ع بد ل

ىت ن،  قتدال  شايَكو زهاد  ي  توة، ضويك  اورد  ع رةب ل عيَسال
 ئ م   القعيَك  ى ه ؟

كةةريم  - يةة  ةبدول ئةةويش ئةوة يةَوةبكرآ،  سةى ل بةلَا، بةس شتيَك هةبو ثيَويستة با
بةو،  سةة ل  ةارفيش  نةةبو،  ةبدول سةة ل قاسم كة هاتة سةر حوكم خؤى بةتةنيا   ةبدول

سةم  كةةريم قا ضةى  ةبدول زياتر نويَنةرايةتى ئارِاستة نةتةوةيية  ةرةبييةكةى دةكرد، هةر
نةةدةدا،  يةةتى  ةةرةبى  بو زياتر كابرايةكى دميوكراتيخوازو نيشتنانى بو، بايةخى بةقةوم
شةيو يةكانيش  كةرد،  قةامسى دة كةةريم  بؤية خةلَكةكة، بةتايبةتى كورد ثشتطريى  ةبدول

ؤستةوةو وتيان  ةبدولكةريم لةخؤمانة، ئةويش بوارى زؤرى دا بةشيو يةكانء ئةوةيان ق
شةتى رووى  خةةلَك بةط يةَدراو  يةان ث حزبى شيو ى بو بةحزبيَكى ئاشكراو ضةندان وةزارةت

 تيَكردن.
لةةةدواى  سةةتيدا  غةةدا 14لةرِا يةةَراقء بة نةةة   كةةراوةى زؤر رذا يةةَةء بآلو تةةةمموزدا كت ى 

ةنديَكيشيان رةخنة بون لةسةر ماركسيزل؟ لة يةكى دةربارةى شيو يةتء ماركسيزلء ه
شةت  يةاتر  تريش منيش لةو كاتةدا طةيشتبومة تةمةنيَك كة بتوامن زياتر لةشت تيَبطةلء ز
نةةبون  كةة رةخ نةدةوة  نةةل خويَ ئةةو كتيَبا تةا  خبويَننةوة،  ةرةبييةكةشم بةهيَزتربو. كا

يةَدى لةماركسيزل بؤل دةركةوت كة ئةوةى من شويَنى كةوتول بةه مةن بةئوم ضةول،  ةلَةدا 
 نةتةوايةتى شويَن حزبى شيو ى كةوتبول، وال زانى لةو ريَطايةوة كورد رزطارى دةبا.

ئةةو  يفلةل بارةيةوة كتيَبةكةى لين  )حئ ا مم  بةؤ  تورير مصريها( رؤلَى زؤرى هةبو 
لةَيَ شةتيَك دة يةةوة  لةةرِووى تيؤري نةة  سةةرجةل ئةما كةة  نء رايةى كة ثيَى طةيشتم لةوةى 

 لةرِووى ثراكتيكيشةوة شتيَكى تر دةكةن.
سةالَى  شةيو يةكان دواى  سةوكةوتى  كةردةوةو هةلَ بةةكارهيَنانى  1958لة يةكى تر  لة

ايةتىء  زةبرو زةنط بةرامبةر بةخةلَكء خةلَك راكيَشانء كوشتنيانء طالَتةكردنيان بةكورد
شةةيو  بةةى  بةةةر حز ضةاوى بةرام سةةتاندا  كةةورد لةكورد نةةى زؤرى  يةةتى كرد مةةةوةو دذا ى كرد

كةةرد  يةةان  تةةةوةيى داوا سةةتاى نة مةةةلَيَك مامؤ نةةة كؤ بةةؤ ؤو كةةرد.  تةةةكانيامن درك ثيَ حةقيوة
تةةثيَكردنىء  نةة طالَ مة اريفى كوردستان دابنرآ. كةضى حزبى شيو ى دذى وةستاو كةوت
مة اريفى كوردستانيان ناونابو مة اريفى قلياسان، وةكو طالَتةثيَكردن دةيانطوت: ئةوانة 

 قلياسانيان دةوآ.مة اريفى 
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اتورد   يتو  * باش  مامؤساا شيوعي اان ثشايان ب  ض بريكا ه ك دةب ست ل د اله تو اسد
 دال الاايو؟

يةة،  - سةاواو كؤرثة مةاريَكى  يةَراق كؤ شيو يةكان لةو سةردةمةدا دةيانطوت كؤمارى  
ئةةو  ئةطةر بيَتو لةل كاتةدا نة راتى قةومى بوروذيَن  لةكوردستاندا ئةوة زيانى دةبا بؤ

ئةةةوان  كةة  يةةزة  ئةةمريكاو ئينطل سةةى  تةةة دةستودةسي لةةو بابة كةةاريَكى  سةاواية،  مةارة  كؤ
يةةتىء  بةو بةكوردا شةريين  هاندةرى بزوتنةوةى كوردايةت ، ئيرت هةرضى قسةى خراثء نا

 هةلَطرانى بريوباوةرِةكةى دةوترا.
 * ئ   س ردةم  سكستيَس  ح بو شيوعو عيَسالقو اورد بو؟

يةةكى زؤر بةلَا، تا ماوةي - ةكى زؤريش، ماوةيةك بةهائةدين نورىء دواى ئةويش ماوة
 ةزيز حمةمةد سكرتيَرى حزبى شيو ى بو. ئةمانة هةستى نةتةوايةتى كوردايةتيان نةبو. 
سةةلةى  بةؤ مة يةان  نةة كار بةو. ئةوا كةورد  هةةر  سةوريا  جطة لةمانةش خاليد بةطداشيش لة

مةن  ضينايةتى دةكرد، بؤ شيو يةتء ماركسيزل خةباتيان كةو  هةةموويان وة خةؤ  كةرد،  دة
ئةةوان  كةورد  ى  هةلَخةلَةتاوى ئةوة نةبون كة وابزانن مةسةلةكة كوردايةتيية. مةسةلةى 
بةةلَكو  كةورد،  سةةلةى  يةة مة يةان نةدةدا شةة طويَ بةةماناى و نةة  نةةبو، ئةوا هةرطيز مةبةست 

مةة يةةاتر لة بةةون، ز يةةةتى  نةةةوةى كوردا بةةةكان دذى بزوت يةةاتر لة ةرة ضةةةوانةوة ز ةليك بةثيَ
 مةلةكيرت بون.

من كاتا ئةوانةل بةضاوى خؤل بينىء دركم بةو هةلَويَستانةيان كرد تووشى حالَةتيَكى 
ضةووة،  10سايكؤلؤجى خراث هامت، هةستم دةكرد كة  سةار  سةالَة  10سالَة رةجنم بةخة

هةةموو  بةهةلَة لةو ريَكخستنة تيَطةيشتوول، بؤية يةكسةر وازل ليَهيَنا، بةآلل حةز دةكةل 
تةة  كةس بزانا من لةرؤذيَكدا وازل لةحزبى شيو ى هيَنا. خةلَكانيَكى زؤر هةولَى دةدا ببيَ
خةةلَك  شيو ى بؤ ئةوةى شويَنيَك يان مةركةزيَك بؤ خؤيان ثةيدا بكةن. ضونكة ئةو كاتة 

 واى دةزانى كة ئيرت  يَراق بةرةو شيو يةت دةرواو حوكم بةدةست خؤيانةوة دةبا.
ات  ا  تؤ  الزت ىيَ ا ح بو شيوعو زكر ب ىيَ  بو، دةهاواليو دةس آلتي  *  ال زاليسال ة ئ   ا

 ب سهَا  دةست؟
ئةةوةبو  - سةم  كةةريم قا سةةردةمى  ةبدول شةيو ى لة يةكيَك لةهةلَة طةورةكانى حزبى 

لةةةبو  سةةةركردايةتيةكةيان بودة بةةةآلل  سةةت،  نةةة دة سةةةآلت بطر سةةانى دة يةةانتوانى بةئا دة
 نةيكرد.

ستت * ب رؤال  تؤ باش بو دةس  ست آلتيان ب ستاه ت دة طت ر دة هتان ئ  آلتيان ي طست دةست، 
 باشرت بو؟
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تةة  - ئةوةيان ثياو ناتوانا ئايندة خبويَنيَتةوة، ئايا ئةطةر ئةوان دةسةآلتيان بطرتاية
مةن  بةةرِاى  ئةةوان  كةدا  هةةموو حالَةتيَ بةو، لة ضةؤن دة دةست وآلت بةرةو كوآ دةضو. يان 

كةةكران باشرت دةبون لةرذيَنى  ةبدولسة ل  نةةى  هةةموو تاوا لةةو  بةة س،   ارفء رذيَنى 
بةةةةة ؤرة  ئةةةةةوان  بةةةةةكورد  بةةةةةر  بةرام
بةةةر  يةان بةرام سةةرةرِاى ناكؤك نةةدةبون، 

 بةهةستء ريَكخستنى نةتةوايةتى.
لتت ح بو  اتت   الزت  ستتاا  شتت  مامؤ * با

 شيوعو ىيَ ا ضيت اسد؟
شةةتم،  - يةةةن داني نةةا، بيَال كةة وازل هيَ

لةةدو يةال.  ى 14اى ئةو كاتة لةبةغدا دةذ
تةمموزيش ضاوديَرى ثؤليسم لةسةر  برا، 
شةكردنء  كةرد بةئي سةتم  ئةيرت دة غةدا  لةبة
شةري  شةري مو كةانى بة وةزيفة، ئةو كاتة دو
هةةابو،  كةرى وة يةةةكى ف كةو يانة غةدا وة لةبة
هةةةةةةةموو  كةةةةةةان بة شةةةةةةنبرية كوردة رؤ
لةةوآ  جؤرةكانيانةوة سةردانيان دةكردو 
شةري  كؤدةبونةوة. منيش لةطةأل بةشري مو

ايةتيم ثةيدا كردو وال ليَهات كة زوو ئاشن
هةةموو  طةاى بة ئةةو ريَ ضةونكة  شةري،  شةري مو بتوامن لةو دوكانة دابنيشمء بول بةموريدى بة

 كةسيَك نةدةدا كة لةدوكانةكةى دابنيشا. زياتر ريَى بةوانة دةدا كة كورديَكى ساغ بون.
 
 

 18/9/2002رؤذى  29رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

 اذيكم كرد* من ثيَشنيارى ناوى ك
 * دكتؤر عيززةدين مستةفا رةسوأل لةبةشريييات اليداوة

 * موسا عةنتةرم لةئةستةمبوأل بينى
لةةل  يةةتىء  يةر( كردو يةل ذ سةتا )كام لةدريَةةى ئةو ضاوثيَكةوتنةى كة تايم لةطةأل مامؤ

 بةشةيدا باسى لةدامةزراندنى كاذيكء ضوونى بؤ توركياو سويسرا كردووة.

1954 
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بةةةةوة مةةةاذة  تةةةةرى هةةةروةها ئا سةةةا  ةن جةةةار مو ضةةةةندان  سةةتةمبوأل  كةةةة لةئة دةدا 
سةتةمبولَى  رؤذنامةنووسى بينيوةو لةطةأل كؤمةلَيَك رؤشنبريى ترى كوردى دانيشتووى ئة
بةؤ  سةى  توركيا كؤبوونةوةى كردووةو باسى ضؤنيةتى دامةزراندنى حيزرء ريَكخراوى سيا

 كردوون.
لةوة دةكات ئةوو جةمال نةبةز  لةل ئةلَوةيةى ضاوثيَكةوتنى مامؤستا كامل ذير، باس

دةستثيَشخةرى  دامةزراندنى حزبيَكى نةتةوةييان كردوةو لةسةر ثيَشنيارى جةمال نةبةز 
 مامؤستا كامل طةرِاوةتةوة سليَنانىء دةستى بةديتنى كةسانى هاوبريكردوة.

كةى  نةدنى حزبيَ ثةارتى زؤر دذى دامةزرا شةيو ىء  هةروةها ئاماذة بةوة دةدا كة حزبى 
 وةيى سةربةخؤخواز بونء لةحكومةتى ئةوساى  يَراق زياتر دذايةتيان كردوة.نةتة

طتت   زكر  يتتااؤاو ل  اتتسؤ  لتت  ة دة بتتا   شتتري،  شتتري مو ستت ر ب  متتي ل  ستتاا اا * مامؤ
 ل مورهدةااييدال بؤ در ست بو؟

شةري  - شةري مو طةةأل بة تةةبايى لة كةةس نا نةةداوة،  يةةك روى  يةان ناتةباي نةاكؤكى،  هيض 
 يززةدين هةر ئةو بةتاقى تةنيا  يداو ئةو كتيَبةى دةركرد كة رةنطة  نةبوة، بيَجطة لة د.

لةةزؤر  ضةونكة  بةوو،  شةري  شةةكةى دذى بة سةتيدا ئي بةرِاى خؤى بةشريييات با، بةآلل لةرِا
مةى  كةةس وةآل يةة زؤر  نةةداوةتا، بؤ خةؤى  هةةقى  شةكاندوةو  شةريى  شويَنى كتيَبةكةدا بة

 كتيَبةكةى دايةوة.
كةةمال بيَجطة لة د.  يززةدين  تةة د.  تةا دةطةي طةرة  لةةوة ب لةةمال جة  مةان  ئةةوانى تر

فوئاد، د. ئيحسان فوئاد، د. جةمال نةبةز، مة  جةميل رؤذبةيانىء  ة ئةدين سجادى كة 
شةرييياتى  سةةر بة هةةموومان لة هةةر  شةبا،  يةان خؤ خةوا ليَ مةردونء  ئةل دوانةى دواييان 

 خؤمان رؤيشت .
بةو  شةةيَك  سةةر ثؤ يةةاتر  شةرييياتةكة ز مةةانتوانى بة يةةةوة دة لةةو دةرطا تةةرو  كةاريَكى  بةةؤ 

شةري  لةةدوكانى بة بةول  شةنبريانة  ئةةو رؤ كةةلَى  مةن تيَ نةتةوايةتى بكةين، ئةو ماوةيةى كة 
جةةميل  مةة   سةجادىء  ئةةدين  بةةزو  ة  جةةمال نة سةتم د.  موشريو لةطةأل براى خؤشةوي

 رؤذبةيانى زياتر ئاسؤى بريل كرايةوة.
ثيَكةوة بةكؤمةأل دادةنيشت ء رةخنةمان لةماركسيزل بةبريل دآ ئةو سةردةمة ئيَنة 

طةة  سةوكةوت. ج دةطرت وةكو بريو رةخنةمان لةحزبى شيو ى دةطرت وةكو رةفتارو هةلَ
تةة  ئةةو كا ثةارتيش  ضةونكة  ثةارتى(يش،  لةة ) نةةطرتن  نةة رةخ لةمة لةو سةردةمةدا كةوتي

 لةئاستى ئةو  كارةدا نةبو.
ستاو * مامؤساا ئاها رةَ  ااياان ل ثارتو  ئ  ة بو ا  ا مواورت بو ل بوالر  م س ل   ى 

 ي ت  اله تيدال؟
تةةا  - ثةةارتى  كةةرد  سةةم  شةةةوة با كةةو لةسةرةتا بةةو، وة كةةةموكورت  سةةاأل  9-8بةةةلَا 

نةة  بةةرِاى ئيَ لةمةوثيَش هةر ئةو نز ة ماركسيةى تيَدابو. ئةمةش بة ى ئيَنةوة هةلَةبو، 
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سةتاش ئةو كاتة ثيَويست بو ثارتى دةست لةو نز ة ماركسية  تةا ئيَ ضةةندة  بةةردات، هةر
كةة  ئاستى هؤشيارى نةتةوايةتى وةكو ثيَويست بةرزنةبؤتةوةو لةئاستى ثيَويستدا نيية، 

 دةبواية زؤر لةوة زياتر بواية. 
يةةةتى  شةةيارى نةتةوا نةةةبونى هؤ يةةان  شةةيارى،  سةةتى هؤ يةةى ئا كةةارى نزم مةةن هؤ بةةةرِاى 

كةةار، ل مةةةلَيَك هؤ بةةؤ كؤ تةةةوة  سةةت دةطةرِيَ سةةتى ثيَوي كةةة بةئا بةةةرةكى  تةةؤوى دوو نةةة:  ةوا
يةةَةايى  سةةةتاندا  2700بةدر نةةةوة لةكورد يةةةن بيَطا سةةةتان لة  نةةى كورد سةةالَةى داطريكرد

نراوةتةوة، ئةو ريَبازو ئايديؤلؤجيا غةريبانةى كة كةوتونةتة ناو نةتةوةى كوردو دةمارى 
بةةةةازيَكى  كةةةةة ريَ سةةةةالل  يةةةةديؤلؤجياى ئي نةةةةة ئا بةةةةؤ ؤو سةةةةرِكردووة.  يةةةةةتييان  نةتةوا

ئةةةةو ئينتةر ضةةةونكة  بةةةا.  تةةةةوةييت دة بةةةةرةو نانة خةةةؤى  سةةةلوبى  سةةةتيية بةئ ناسيونالي
 ئايديؤلؤجياية واتليَدةكا زياتر طوآ بةئاي ء ئاخريةت بدةى، كةمرت بري لةدنيا بكةيتةوة.

بةل شيَوة كارليَكردنةش ةانةوآء نةمانةوآ بايةخء هةستى نةتةوايةتى لةناو ميللةتدا 
يةاى  كةمدةبيَتةوة. بةلَطةش بؤ ئةوة كةة دن نةةى  كةابرا مةز ئةةو  يةة،  سةة حةدينى ئةيوبى

سةةتةكانء  سةةندةوة لةخاضثةر سةى  نةاو قود ئةةاواى راو خةؤىء رؤذ سةةآلتى  يةَر دة سةتة ذ خ
 خزمةتيَكى طةورةى ئيسالمى كرد، هيض هةستيَكى نةتةوايةتى نةبو.

 * باش ، ئ  ة بؤ ئ  ة ياط رؤهَا  ة ا  ئيَا  ركش ئري  ي ت  اله تياان ييي ؟
بةو، رؤشن - ثةارتى  يةةتينان  طةاى نةتةوا بريى نةتةوةيينان بؤ نيية؟ ضونكة ئيَنة دةر

شةةى  يةةتى طة سةتى نةتةوا يةة هة يةَوا، بؤ ثارتيش هةر بةطةزى ماركسيزل دياردةكانى دةث
 نةسةند..  

 * باش ، ئ   ركلَو ئيَوة ضو بو؟
مةةلَا  1959سةالَى  - ثةارتى، كؤ سةةركردايةتى  نةاو  سةتة  سةتى خ شةيو ى دة بةى  حز
هةةمزة كادر ى ثيَشكةوتوى شيو ى وةكو دارا تؤفيئ، خةسرةو تؤفيئ، سالَح حةيدةرى، 

نةدى  نةةى ناوة نةاو لية ضةونة  بةو  سةى  بةةبري مارك يةةكى   ةبدوآل كة خؤى لةسةرةتاوة كابرا
 ثارتى.

هةروةها د. موراد هةبو كة كورديَكى سؤظيةتء  ةميلى سؤظيةت بو، لةويَوة نارديانء 
سةى ث ئةةو كةوتة ناو مةكتةبى سيا ثةارتى،  سةى  تةةبى سيا نةدامى مةك بةو بةئة يةةوةو  ارتي

 ماركسيةكى تةواو بو، خةريك بو ثارتى بةتةواوى لةو تؤزة نةتةوايةتيةش بشواتةوة.
يةةانى  1959سةةالَى  يةةان قوتاب سةةتان،  ميةةوكراتى كورد نةةى د خةةراوى  وا سةةتيان ريَك وي

شةيَن نةة كوردستان كة ريَكخراويَكى  وانء قوتابيانى ثارتى بو، هةلَوة يةَدا ئيَ تةا لةو نةوة، 
نةة  طةيشتة تيننانء ئوميَدمان بةثارتى نةما. بريمان لةوة كردةوة كة كاتى ئةو هاتوة ئيَ
تةةى  سةةتةو رةو كةةة ئارِا سةةانةى  لةةةو كة ةةةةزريَن   تةةةوةيى دا سةةتنيَكى نة مةةان ريَكخ خؤ

 نةتةوايةتيان هةبو.
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شةةري كةةةى بة بةةةزةوة لةدوكانة جةةةمال نة لةةةمنء د.  سةةةرةتا  يةةة  شةةري ئةةةو بريؤكة  مو
يةةكى  1959دةستيثيَكرد. سالَى  يةدا، لة  لةةناو ثارت نةى  لةَةمان دةبي ئيَنة ئةو واقيعة تا

طةاي ( ى  يَراق كة هى يونس الثورةتريش، رؤذنامةى ) تةارى  ال مةةلَا و تةةدا كؤ لةةو كا بةو 
بةازيَكى  كةو ريَ نةة وة نوسى كة هةمووى بؤنى تواندنةوةى كوردى ليَدةهات. لةرِاستيدا ئةوا

كةوردة، قةومى ك كةة دذى  ةوتنة دذايةتى كردنى كورد. بينينان ريَبازة قةوميية  ةرةبيية
 هةروةها ريَبازة ضةثةكةش كة حزبى شيو يية هةر دذى كوردة.

سةةرةوة  ئيَنة تاكة ئوميَديَكنان ثارتى بو، ثارتيش ئةوةبو شيو ى بةو جؤرةى كة لة
يةة ئيَ يةوابرِاوكرد. بؤ سةالَى بامسان كرد دةستى تيَخستء ئيَنةى ه نةدا  1959نةة  برِيارما

 حزبيَكى نةتةوةيى داةةزريَن .
ئةوةى راستى با سةرةتاى بريؤكةى دامةزراندنى حزبيَكى نةتةوةيى لةمنء د. جةمال 
نةبةزةوة دةستيثيَكرد. من بريؤكةكةل خستة بةردةل جةمال نةبةز، ئةو لةمن بةتةمةنرتو 

بةةو، نةةدى  سةتاى دواناوة يةةاتربو. مامؤ شةى ز نةةدنى  رؤشنبريي لةةةقؤناغى خويَ تةة  ئةةةو كا مةن 
 ناوةندى بول.

تةةوة،  هةا كردؤ شةتيَكى وة جةمال نةبةز بريؤكةكةى منى بةدأل بو، وتى: منيش بريل لة
كةةةةوة  شةةتيَك لةهةنطاويَ هةةةموو  نةةيش ومت:  سةةتثيَبكةين. م ضةةؤن دة ضةةيبكةينء  بةةةآلل 

مة تةةى: كؤ ئةةو و سةةتثيَدةكا.  هةةنطاويَك دة يةةل بة هةةزار م نةةى  سةتثيَدةكا، برِي كةةةس دة ةلَا 
لةسليَنانى هةن بري لةشتيَكى وةها دةكةنةوة، من ناتوامن ئيَستا بضنةوة سليبَنانى لةبةر 
بةةةو  نةةدى  سةةليَنانىء ثةيوة بةةؤ  بةةرِؤرةوة  تةةؤ  هةةاوين،  شةةوى  تةةا ث سةةتايةتيم  مةةى مامؤ دةوا

 كةسانةوة بكةو بةناوى منيشةوة قسةيان لةطةلَدابكة.
هةةر، من هالةوة سليَنانىء ناوةكانيشم ثيَبو، لة وانة: ئةمحةد هةردى،  ةبدولَآل جةو

كةة  ئيحسان فوئاد، فايئ  ارف، فةرةيدون  ةىل ئةم ء كؤمةلَا ناوى تريش هاتنة ثيَش 
سةةكردن.  لةَدا با كةةل لةطة كةردو بريؤكة نةةوة  نةةديم ثيَيا يةَنم، ثةيوة يةان ب يةة ناو سةت ني ثيَوي

مةن ئةوانيش ثيَيان باشبو، وتيان كؤمةلَا خةلَكى تريش هةنء ناوةكان بةةآلل  يةَدال،  يان ث
ثةسةندل نةكردن، ضونكة ئةوانة هةلَويَستى خراثيان هةبو، هةنديَكيان بؤ ؤونة، كتيَبيان 
ثةةةرِةى  سةةتة   مةةةليكيان دةخ يةةةكى  كةةوردى ويَنة مةةانى  كةةو ريَز كةةى وة كةةرد، كتيَبيَ دةردة
سةةركردايةتيى  تةة  شةا ببيَ ئةةوة ب بةؤ  ضةاكبا،  كةورديَكى  سةا  هةةروةها ومت: كة يةكةمى. 

بيَكى نةتةوةيى، نابا رابردووييةكى واى هةبا لةكتيَبيَكدا ويَنةيةكى مةليكى خستبيَتة حز
نةةةى  خةةلَك رةخ ئةةوةى  يةةى  تةة ما هةةبوبا ببيَ سةتيَكى  يةاخود هةلَويَ كةةمى،  ثةةرِةى ية  

 ليَبطرآ.
 لةبةر ئةوة جطة لةو ثيَنج كةسةى كة ناول بردن كةسى ترل ثةسةند نةكرد.

تةى  دواتر لةطةأل ئةو ثيَنج هةةمان رةو كةة  نةةوة  بةةطفتوطؤو كؤبو كةسة دةستنان كرد 
لةةةدوا  ةةةةزريَن .  تةةةوةيى  دا كةةى نة ئةةةوةى حزبيَ سةةةر  هةةات  لة هةةةبو، ثيَك نةةةيان  ئيَ
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كةةةوتى  نةةدا ريَ يةةارى  14/4/1959كؤبونةوةما سةةليَنانى برِ هةةةردى لة محةةةد  لةةةمالَى ئة
 دامةزراندنى حزبيَكى نةتةوةييناندا.

بةى بؤ ناوى حزبةكة كؤمةلَ كةورد، حز ا ناومان ثيَشنيار كرد، لةوانة: )حزبى نةتةوةيى 
يةةةة  ضةةةونكة دةبوا بةةةارد،  نةةةان هةلَنة هةةيض ناويَك بةةةةآلل  سةةةربةخؤيى،  بةةةى  طةةارى، حز رز
كؤبوونةوةى فراوانرت بكةين، ئيرت من طةرِامةوة بؤ بةغداد ئةو ئةجنامانةل طةياندة جةمال 

 نةبةز.
نة دواتر لةثشوى هاوين دا لةطةأل جةمال نة ي بةز ثيَكةوة طةرِاينةوة بؤ سليَنانىء كةوت

( كةس بوين، لةو كؤبونةوانةدا كؤمةلَيَك شتنان ديارى 7بةستنى كؤبونةوةى فراوانرت كة )
 كرد.

سةالَى  هةاوينى  شةوى  ئةةو ث سةتى  بةةةثيتء 1959بةرِا نةدو  يةةكى زؤر دةولَةمة يةة ماوة
كةةمان نا نةاوى حزبة كةةل:  ضةونكة ية كةةمان،  لةَةى بةرةكةت بو بؤ كارة يةك( كؤمة نةا )كاذ و

بةا  مةن ومت:  بةةيَردرا.  نةاوة هةلَ ئازادىء ذيانةوةو يةكيَتى كورد، لةسةر ثيَشنيارى من ئةو 
ئةازادىء  لةَةى  تةة )كؤمة ضةيية؟ ومت: وا يةك  يةان: كاذ يةك(، وت نةيَ  )كاذ كةةمان ب ناوى حزبة

يان ذيانةوةو يةكيَـى كورد(. ئةوانيش وتيان زؤر باشةو ثيشنيارةكةميان ثةسةند كرد و وت
سةينةكاؤاندا  تةر لةنو كةة دوا كةا  شةت دة ناوةكة خؤشةو مؤسيوييةو طوزارشت لةكؤمةلَا 

 بامسان ليَوةكردو ليَكنان دايةوة.
بةو،  حةزر  كةةمى  دواتر ناميلكةى )كاذيك نامة( مان نوسى. كاذيك نامة بةيانء بانطى ية

خؤمان دانا. شيَوةى )كاذيك نامة( زؤر بةنرخءبةهاية. دواى ئةمةش ثرؤطرالء ثةيرِةوى ناو
 ريَكخستننان دانا، هةندآ ليةنةمان دروستكرد. لوى سليَنانينان دامةزراند.

نةيش  هةروةها لوى كؤيةمان دامةزراندو د وةرى كورِى كاكة زياد بو بةبةرثرسيارىء م
طةرِامةوة بؤ بةغداد بول بةليَثرسراوى لوى بةغدا، لةئةجنامى كارو خةبالاندا بةماوةيةكى 

سةةبكرد كةةل ط نةان كة هةات برادةريَك شةويَن، تاوايليَ بةةؤ زؤر  شةت  كةردو ثةنانهاوي شةةمان  ة
نةةدةن  يةةةو لةلة تةةؤراى هة سةةتا دك كةةة ئيَ ئةةاوا  سةةتانى رؤذ مةةة ( لةكورد جةةةواد  بةةةناوى )
كةةة  ئةةةوةى  لةةةوآ دواى  مةةن.  بةةؤ  ى  غةةدا  تةةة بة مةةة  ها جةةةواد  سةةةرةتا  شةةتةجيَية،  ني

نةة بةةاوةرِى هيَ سةةكرد  بةةؤ با يةةاتر  كةةةمان ز نةةة بريؤكة سةةتةى ئيَ كةةةوت. ئارِا طةةةلَنان  او بة
ئارِاستةيةكى نةتةوةيى بو، بؤ هةر ضوار ثارضةكة بو، ئيَستاش باوةرِمان واية كة خةباتى 
نةةةك  سةةتان،  سةةةرى كورد بةةؤ سةرتا هةةةبا  تةةةوةيى  سةةتنيَكى نة بةةا ريَكخ يةةةتى دة كوردا

رةوتةى  بةثضرِثضرِى ئةو سنورة دةستكردانةى دوذمنان دروستيان كردوة. ثةكةكةش ئةو
ضةةيىء  خةةباتى ناو سةةر  تةةوة  ئةةويش ها نةد،  ئيَنةى هةبو، بةآلل لةو دواييةدا خؤى دؤرِا

 وازى لةخةباتى سةرتاسةرى هيَنا.
 * ئاها ئيَوة ثيَ  دالم زراليدياان ب ئاشكسال اارتان دةاسد؟
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يةةةكيَك  - نةةةبو،  ضةةارمان  ضةةونكة  كةةرد،  مةةان دة بةةةنهيَنى كار نةةة زؤر  سةةتيدا ئيَ لةرِا
كةة يةةةكانى  نةةى لةهؤ سةةلوبى نهيَ ئةةةو ئ بةةؤ  تةةةوة  كةةةوت دةطةرِيَ ثةةيَش نة يةةك(يش  ة )كاذ

مةةةو  ضةةينان دةوآء بةرنا كةيَ ء  نةةة  يةدةزانى ئيَ خةةةلَك نة ئةةوةش  بةةةر  نةةمان، لة كاركرد
 سرتاتيجنان ضيية.

 * بؤضو ئيَوة ب يهيَ و اارتان دةاسد؟
ؤريان زؤر دذايةتى دةكراين، ثارتىء شيو ى زياتر لةحكومةتى ئةوسا دذمان بون، ز -

لةةدوورةوة دذى  نةةش  بةو، ئيَ نةة  كةةى ئيَ بةربةرةكانى دةكردين، شيو ى دذى بريوباوةرِة
يةةةتى  جنةا، نةتةوا يةدا ناطو طةةأل نةتةوايةت سةيزل لة كةةى مارك ضةونكة بريؤ بةوين،  شةيو ى 
بةوين،  يةان  سة  دذ كةو ريَكخ بةريو وة كةو  نةة وة يةة ئيَ لةخةباتى ضينايةتيدا دةتويَتةوة، بؤ

 يو يةكان زؤر خراث بو بةرامبةرمان.ضونكة هةلَسوكةوتى ش
طةةر  نةى، ئة نةةدا دةبي شةةكردنى ئيَ خةؤى لةطة لة يةكى تر دةتوامن بلَيَم ثارتى، مردنى 
ضةةى  ثةةارتى  ئةةةوة  كةةةوتبا  نةةة  طةةلَ ئيَ كةةة بة كةةة نةتةوةيية بةةاو خةلَ شةةةمان كرد نةة طة ئيَ

 بةدةستةوة نةدةما. بؤية ئةويش زؤر بةتوندى بةربةرةكانىء دذايةتى دةكردين.
مةةتى  ئةل هؤكارانة هةمووى وايكرد ئيَنة زؤر بةنهيَنى كاربكةين، جطة لةوةى كة حكو

ئةةوةى داواى   ئةةى  ئةوسا لةسةر داواكردنى حوكنيَكى زاتى دةيانطرتىء ئازاريان دةداى، 
يةَى  يةةتر ل يةارة بةتوندوت يةَدةكا؟ د ضةى ل كةات   سةتان ب رزطاربونى هةموو ثارضةكانى كورد

 دةدا.
يت  * مامؤساا اامي  بتؤ  و اتسد؟  ستاان دة تتس  اورد ضت اايو  ئاها ئيَوة ضا اياان ل ثار
 ل اوردساايو ئيَسالن؟

يةةةك  - نةةاوبو، ماوة قةةةيا(ى  هةةات ) لةةتوركياوة  يةةَك  بةةةآلل برادةر يةةَران،  شةتينة ئ نةطةي
لةطةلَناندابو، هات لةبةغدا ثةيوةنديى ثيَوةكردينء بريؤكةكةى ليَوةرطرت ء ئةو ماوةيةى 

وباوةرِةكةمان طؤمشانكرد، بةآلل ثاشان شويَنبزربو، دواتر بيستنان كة ئةو لة مانبو بةبري
يةا  بةةراتى تورك يةة موخا بةوة، طوا قةياية لة يةن حكومةتى توركياوة نيَردراوةو موندةس 

 بوة، ئةو كابراية ئيرت نةهاتةوة بة ماندا.
يةةتيم ثيَ 1962سالَى  شةيعرى كوردا يةوانى  سةةردةمة د ئةةو  يةا،  شةرت من ضومة تورك
سةةةالَى  ئةةةةوآ  1960لة كةةةانى  يةةةاو كوردة شةةةتبوة تورك يةةةةكى ىلَ طةي ضةةةوبو، ذمارة دةر

نةد  لةةوآ دةيانويَ كةة  هةةوليَر  سةليَنانىء  خويَندبويانةوة، لةرِيَطاى كؤمةلَيَك خويَندكارى 
 لةشيعرةكامن طةيشتبونء كارى تيَكردبون.

خةر سةراوى ريَك هةةبو ليَثر مةةدار  جةةمال  ةلة بةةناوى  يةةكيَك  بةةو، لةةتوركيا  ثةارتى  اوى 
لةةكوردة  سةةتة، زؤر  تةى وةرة، فر نةيم، و ضةول بي كةة  مةن  برادةرى خؤشم بو، دةمناسى، 
شةةة، وةرة  يةةان ثيَبا تةةةوةو زؤر يةةان خويَندؤ شةةيعرةكةى تؤ نةةة  يةةَرة ديوا شةةنبريةكانى ئ رؤ
بةةس  لةطةلَيان دانيشة، جطة لةمةش ئةوانة دةيانةوآ ريَكخراويَك، حزبيَك دروست بكةن، 
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شةبو، هيضى ليَنازانن ئةةوةل ثيَخؤ نةيش  شةدةبا. م ، تؤ ئةطةر يارمةتيان بدةى ثيَيان خؤ
كةة  يةةى  ئةةو دوو هةفتة نةةت  مةن، تةنا نةى  قؤستنةوةو لةوآ دةستيانكرد بةدة وةت كرد
لةئيستانبول بول، بةحسار دةبواية بةرةو ئةوروثا بضم، بةآلل ئةو ماوةية با شةوبواردن 

لةةكوردة ناودار مةةوة هةر شةوةى لةمالَى يةكيَك  بةةهؤى ئة بةول،  ئةةوآ دة ةوةت  كةانى  ة
سةةرو  كةوردو ريَطاضارة سةةلةى  بةاس لةمة طةليَك شةخسيةتى كوردى ئةوآ كؤدةبونةوةو 

 دروستكردنى ريَكخراوى كوردى كرا.
يةةكيَكيان  بةون،  مةادة دة نةة ئا لةةو كؤبونةوا بةبريمدآ دوو كةس لةوانةى كة ناوداربون 

بةةة سةةيَكى  بةةو، رؤذنامةنو تةةةر  سةةا  ةن كةةرد، نةةاوى مو شةةةهيديان  يةةة  بةةةل دواي ناوبانطبو، 
لةةَى  نةةة زؤر رؤ ئةةةل دوا هةةات.  سةةةر  ضةةى بة مةةةمؤ  نةةازامن  بةةو،  يةةَك  مةةةمؤ ناو شةةيان  ئةويرتي

 سةرةكييان بينى لةو كؤبونةوانةدا كة بةمةبةستى حزر دروستكردنء كوردايةتى بو.
 * باش  ئ  الي  ل  ؤ بؤضو ي دةضوي  يا  ثارتو ا  ئ   اات  ى بو؟

بةة - نةةةبو، نةةازامن،  سةةتةيان زؤر نةتةوةييا سةةةرةتاوة رةوتء ئارِا هةةةر لة ئةةةوان  ةآلل 
بةةةوو  يةةان بيني كةةانى من شةةيعرو بريوباوةرِة كةةةة  بةةةآلل  نةةةبوبا،  يةةان بةدلَ يةةة ثارت لةوانة

 خويَندبويانةوة، زؤر كارى تيَكردبون.
هت   لت بري  اا  شتت  هت تو  طوزالر * مامؤساا ئاها دةتواليَ ب َيََ دهواليو شيعس  )اوردال

 ؟دةاا
تةة  - بةو، وا تةةوةيش  بةريى نة يةةكى  بةلَا، طوزارشتى لةبريى كاذيك دةكردو تةقينةوة

مةن  لةمةوثيَش ئةو جؤرة قسانةيان نةبيستبو، زياتر قسةى نةرمرت كرابون، بةآلل ئةوةى 
بةو  يةةك  مةة تةقينةوة بةو، ئة نةوآ  يةةكى زؤر  تةاريش كوردايةت شةيَوازو طوف بةبريوباوةرِو بة

 بةنسبةت كوردةكانى ئةوآ.
تةريش  شةيو ىء دوا بةى  لةةناو حز شةرت  لةبةر ئةوةى من ئةزمونى حزبايةتيم زؤربو، ثيَ
ضةيية،  حةزر  ضةؤنةو  سة   نةى ريَكخ هةةبو، دةمزا يةدا  بةاآلل تيا سةتى  لةكاذيك، كة خؤل دة
سةةر  هةامت لة يةة  ثرةنسيث ضيية، ثةيرِةوو ثرؤطرال ضييةو ضؤن حزر دروست دةكرآ. بؤ

ئةةوة شيَوازى كاذيكؤ شيَوةى دروست كردنى  طةوتن  ثةيَم  شة .  بةؤ دارِ حزبيَكى نةتةوةيم 
يةان  لةةكاذيك  بة   شةيَك  سةتثيَدةكةينء بة ئةيرت دة نةة  شةة ئيَ يةان: با )كاذيك(يش هةية. وت

 خؤمان شتيَكى سةربةخؤ دروست دةكةين.
سةتكردنى  شةيَوازى درو شةةو  نةةوة، نةخ يةاتر ةيَن مةدةتوانى ز منيش ئيشةكةل وابو نة

و سةرةتاو ثيَم وتن ئيرت ئيَوة خؤتان بةرثرسيارن لةكارى حزرء كاركردمن بؤ دارِش  وةك
بةؤ  ضةون  سةتى  سةرا بةمةبة بةؤ سوي شةتم  مةن رؤي خؤتانء خؤتان ئيشةكانتان بكةن، ئيرت 
كةة د.  نةرآ،  فةرِةنسا بؤ سةرثةرشتى كردنى ئةو راديؤ كوردييةى كة برِياربو لةثاريس داب

يةةى لةف ئةةو راديؤ نةانى  ثةيَش كامةران بةدرخان رةزامةندى دا بةو،  سةييةكان وةرطرت ةرِةن
 منيش جةمال نةبةز ضوبو بؤ سويسرا لةوآ د. كامةران بةدرخانى بينيبو.
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 3/10/2002ى رؤذى  30رؤذنامةى )تايم( ذمارة 

 
 * ثةكةكة متمانةى نةتةوةى كوردو دؤستةكانى كورديشى لةدةست دا.

 * مادام برؤنزينؤ حةزى دةكرد شوو بةبةشري موشري كات.
 ةتى عيَراق لةسويسرا بةدةركردنى داين.* سةفار

 * دةمانويست ضارىل ضاثلن ببينني.
 

مةةاذةى  يةر ئا يةل ذ سةتا كام تةايم مامؤ مةةى  طةةأل رؤذنا ضةاوثيَكةوتنةكةيدا لة يةَةةى  لةدر
يةةدا  لةةل ئةلَوة لةةوةش  طةة  بةةدةركردنى دان. ج سةرا  يةَراق لةسوي بةوةدا كة سةفارةتى  

ئةاميَزو كةةن   يةادةوةرى ثيَ كةةوة  كؤمةلَيَك  هةةمووى ثيَ كةة  تةةوة  شةى طيَرِاوة سةرجنرِاكيَ
 دةتوانريَت تا ئاستيَك رةوشى ئةو سةردةمةى كوردى دانيشتوى ئةوروثاى تيادا ببينريَت.

 
سرراو  لةم ئةلَقةيةى يادةوةرييةكانيدا مامؤستا كامل ذير باسى لةمانةوةى لةسوي

مرةلَير ىرىك كؤ مرةتى ييررا شرتةى دواتر دةركردنيان لةوآ بةفشارى حكو ك سةرطوز
 خؤى بؤ كردوين.

 * باش  مامؤساا تؤ شارةزالهيت ل ب رؤهَوةبسديو اار بار  رالدهؤدال ى بو؟
ثيَكهاتبوون لةسةر ئةوةى  1962دوكتؤر كامةران بةدرخانء جةمال نةبةز، سالَى  -

مةن  من بضم بؤ فةرِةنسا بؤ بةرِيَوةبردنى ئةو راديؤ كوردييةى برِياربو لةثاريس داةةزرآ. 
كةورديى هة لةةراديؤى  ئةةوةوة  بةةهؤى  يةؤدا  طةةى راد نديَك شارةزاييم هةبو لةكارةكانى ئيز

يةدا  نةدنى ناوةند بةغداد بةرنامةيةكم هةبو )لةهةر تةلةى دةنطا( ثيَشرتيش لةقؤناغى خويَ
شةانؤنامةو وةك  سةةريَكى  تةةريَكء وةك نو ضا كيى هونةريم هةبو لةبوارى شانؤدا وةك ئةك

سةةا كةةة  نةةريَكيش  نةةدنء دةرهيَ شةةى نوا غةةداد بة نةةةكانى بة نةةةرة جوا طةةةى هو لَيَك لةثةميان
طةةأل  كةوردى لة ئةاوازى  مةةلَى  نةةرانى كؤ بةول لةدامةزريَ يةةكيَكيش  دةرهيَنان خويَندبوول. 

 شةماأل سائيةء ئةمحةد دةنط طةورةو تايةر تؤفيئء كةسانيرت.
 * ااميان تؤهان ى لَئذالرد بؤ ئ   اارة؟

طةة جةمال نةبةز، ئةو ثيَش من  - شةةش مان بةةو  نةيَ،،  بةشةش مانط طةيشتبووة ج
سةرا..  شةتنة سوي تةا طةي بةو كا سةانييةك  كةار ئا مةن  فيَرى فةرةنسيةكة بوبو، ئةوةش بؤ 
سةتةمبووأل  نةةى ئة ئةةو برادةرا نةازامن  ئةوةبو وةك ومت لةئةستنبوأل دوو هةفتة دواكةومت، 

بةو،  ضييان كرد؟ بةآلل ئةوةى ئةمبيستةوة، هةستى نةتةوايةتى لةباكور سةةندندا  لةثةرة
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يى  دواى ساآلنيَك ثةكةكةش دروستبو. ئةميش وةك جارانى ثارتى، ماركيَستىء نةتةوايةت
سةةندو  ثةةرةى  تيَكةأل بةيةك كرد! كة ئةوة خالَى  وازى ثةكةكة بو، راستة ثةكةكة زؤر 
نةةوة،  نةى ئؤجة  بةةهؤى طرت هةات  سةةرى  كةة بة سةتييةدا  ئةةو شك طةةأل  بةهيَزبو، بةآلل لة

بةؤ ثةكة يةداوة  سةةربةخؤيى، با بةؤ  سةتانء  هةةموو كورد كة لةخةباتى سةرتاسةرييةوة بؤ 
خةباتى ناوضةيىء ملدان بؤ ثيَكةوة ذيان لةطةأل توركدا! بةوة ثةكةكة متنانةى نةتةوةى 

 كوردو متنانةى دؤستةكانى كورديشى لةدةسدا.
 

 * بيَي   ة س ر رالدهؤا ، ضو ب س ر ىات؟
ةئةستةمبووألء سةفةرةكةشم بةشةمةندةفةربو لةبةغداوة، بةلَا، ئةو دواكةوتنةل ل -

شةنتؤن  بةؤ وا ئةوةش ماوةيةك دواخيستم. كاتا طةيشتنة جنيَ،، دوكتؤر كامةران ضوبو 
تةةةوة  لةةَةى نة بةةةردةل كؤمة تةةة  ئةةةيلول خبا شةةى  يةةةكانى شؤرِ ئةةةوةى داخوازي بةةةنيازى 

لةةجنيَ،  هةةر  سةةفارةتى يةكطرتووةكان، دوو مانطى ثيَضو، منيش ئةو ماوةية  مةةوة،  ما
 يَراقيش بةهةوالَى ئةو راديؤيةى زانيبو، حكومةتى فةرةنسى ليَثةشينان كردبوةوة. هةر 
كةةى  كةة خيَزانة سةؤربؤن  لةةزانكؤى  نةدن  يةةكى خويَ شةدا، زةمالة ئةةو دواكةوتنة لةماوةى 
كةرت  كةةى دو نةدزى بةخيَزانة كةوردى رةوا كةى  بةوو، برادةريَ دوكتؤر كامةران بؤ منى وةرطرت

نةى كامةر كةةى م انى وتبوو كة طواية من ثةشينانبوومةتةوة لةضوومن بؤ فةرةنسا، زةمالة
 بؤ خؤى ثضرِيبوو!، ئيرت من لةكوردةكةى هةردوو جةذنة بوول، نةراديؤكةو نةزةمالةكة.

 * ئ   ضيت اسد؟
ناضار لةجنيَ، مامةوة بةنيازى خويَندن لةسةر حيسابى خؤل، لةكؤليجى ئابوورى  -

بةةزدا وةرطريالء دةستن طةةأل نة كرد بةهةولَدان بؤ فيَربوونى فةرِةنسى، لةهةمان كاتدا، لة
سةةةكانى  نةةةوةى دةنطوبا يةةَراقء بآلوكرد نةةى   لةةةدذى رذيَ ضةةا كيةكى زؤر  سةةتنانكرد بة دة
شؤرِشى ئةيلول. ئيَنة دةنطوباسةكانى شؤرِمشان بةوردىء بةدريَةى ثيَئةطةيشت. ئةويش 

جةؤ مةةران  تةؤر كا كةة دك ئةةوةوةبو  ئةاوى بةهؤى  شةةى  نةا لةشوو كةةبيَكى دابووي رة مةرة
يةى مقطر) (دا بو. ناردبومانةوة بؤ ريَكخستنى كاذيك لةبةغداد بؤ هاوبريمان. )ل.س( كة دوا

ضةةكانى  كةة قا ئةةوةوة  بةةهؤى  سةتا  يةةكء ئيَ شةتيى كارطة بةةرى ط بو بةئةندازيارو بةرِيَوة
ئة كةة لةكاركةوتوون، لةمالَةوة دانيشتووة. ئةو مةرةكةبة لةرِةنطى  سةةر كاغةزة اودابو، لة

كةة  دةرنةئةكةوت. هةموو هةفتةيةك نامةيةكنان لةو هاوبريةمانةوة بةثؤستةدا بؤ ئةهات 
ئةةكردةوة  بةة ثرِ بريتيى بو لةضةند وشةيةك وةك هةوالَثرس ، ئيرت ئةوى ترى بةو مةرةكة

ضةةيةك ئةم لةة بو بةفلَ مةان  نةدا بةدةنطوباسةكانى شؤرِش. ئيَنةش جؤرة مةرةكةبيَكى تر ا
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يةةك  هةةموو هةفتة جةؤرة  بةةو  سةت.  يةةكانى دةرئةخ سةينة نهيَني هةةموو نو كةةو  لةكاغةزة
 دةنطوباسةكانى شؤرِمشان ثيَئةطةيشتء بآلوئةكردةوة.
 * ضؤنء بؤ اوؤ ئ   دةي وباساي تان بآل  دةاسدة ة؟

تةرو  - غةةزى  سةةر كا بةؤ  سةتةوة  كةةوة ئةطوا سةانةمان لةنامة ئةةو دةنطوبا كةة ار،  ية
سة بةةؤ ريَكنانئةخ يةةكيش  لةةثاريسء ويَنة بةةةدرخان  تةؤر  بةؤ دوك ئةةةنارد  يةةكينان   . ويَنة

 يسنةت شةريف وانلى كة ئةوسا لةشارى لؤزان ئةذيا. هةندآ لةكوردةكانى رؤذهةآلتيش 
ئةةكرد. دواى  سةةفنان ليَئاطادار كة لةجنيَ، ئةذيان وةك حةبيبوآلى رةشيدىء فوئادى ئا

مةةمان ئةوة نةبةز وةريئةطيَرِانة سةر فةرِةن نةدآ رؤذنا سةةكانء هة كةارى دةنطوبا سىء بري
 ليَئاطادارئةكردن.

 * ئ م  تاا   درهَذة  ايَشا؟
 تا دةريانكردين لةسويسرا. -

 * بؤ دةرهايكسدن؟
ثةا  ثةارةى  يةةك  هةةر بيَطانة هةةبو،  سةايةك  ئةمةيان مةسةلةيةكى خؤشة، لةسويسرا يا

تةؤ نةماية. ثؤليس ئةضوو يةك سة مى سةربازيانةى بؤ ئةكرد طةةورة،  و ثيَى ئةوت: ئةى 
 لةبةر ئةوةى ثارةت ثيَنةماوة، كال سنور هةلئةبةيَرى بؤ ئةوةى لةويَوة ئاوديوت بكةين؟

ئةةمانوت:  كةةن ء  ئيَنة لةنيَو خؤماندا جارجار باسى ئةل ياسايةمان ئةكردو تيَر ثيَئة
 دةركردنةكة بةهةرجا، ئةو سة مة سةربازىء ثيَبةئةرزدانة بؤ؟!

شةيد  بةو جؤرة لةةوآ رة ئةمانطوزةران، تا من لةثشوويةكدا سةردانيَكى نةمسال كرد. 
فةةتاحء  مةزى  سةةردارى رة  ارفء دوكتؤر وريا رةواندزىء دورِية حمةمةد  ةةىل  ةةونىء 

  ومةر دزةييم دى.
شةتةكةل  ئةةوة طة بةةر  لةطةأل ئةل دوانةى دواييدا، كؤرِو دانيشتنةكاؤان خؤش بو، لة

طةرِامةوة بؤ جنيَ،، كاك جةمال نةبةز ثياما هةلَشاخاو وتى ئةمة  ثازدة رؤذى خاياند. كة
خةؤ  بةؤ؟  كةردل!! ومت  بةؤ  تؤ لةكويَيت؟ ومت بؤ واتورِةييت؟ وتى ثؤليس هات سة مةكةى 
يةة،  ئةةوة ن بةةر  ئيَنة ثارةمان ثيَناوة. ئةوسا لةكةسوكارةوة ثارةمان بؤ ئةهات. وتى لة

يةَوةى نازامن هاتن وتيان ئةى طةورة: لةبةر ئة طةةى ئ ضةووكة، جيَ كةى ب سةرا وآلتيَ وةى سوي
طةةأل  كةةين!؟ لة تيانابيَتةوة، كال سنور هةلَئةبةيَرن تا خؤتء برادةرةكةتى ليَوة ئاوديو ب
خةؤ  ئةو هةوالَة ناخؤشةدا، دامة ثرِمةى ثيَكةن . ومت بؤضى جيَطةى ئيَنةى تيانابيَتةوة. 

شةوورى تةى زؤرل  نةئاوساوين؟ وتى كاتى ثيَكةن  نية، ئةبا م بةرِؤين. و خبةؤينء  مةان  خؤ
تةؤ  نةةوةى  ضةاوةرِوانى هات كةة  بةوون  بةةوة رازى  هةولَداوة، بيَسوودةو ئةبا برِؤين، تةنيا 

 بكةلء خؤمشان برِؤين نةك ئةوان بةثؤليس دةرمانكةن. ئيرت ناضار روومان كردة نةمسا.
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يتدؤ هادة ةره ئتاَؤ ى  ستا ة،  لت بارة  ي م ستيار  بتؤ ثس بتسؤكهن  لت  ة   بت ر  هتت  *  اتان ى 
 ل سوهسسال!؟

بةو  - كةى طرت كةدا ذووريَ لةةناو مالَيَ بةلَا وةك ومت نةبةز بةر لةمن طةيشتبووة، جنيَ،، 
كةةى  هةةبو، ميَردة ضةيَكى  يةَكء ك يةَكء كورِ تةة ميَرد ئةةل ئافرة بةكرآ، مالَى مادال برؤنزينؤ. 
ثةةةةرِيبوو،  مةةاتؤرِ  سةةةةر  بةةو، لة كةةارلؤ  نةةةاوى  كةةة  كةةةةى  ئةةةكرد. كورِة شةةاريَكيرت كاري لة
ئةو  لةخةستةخانة كةوتبوو بؤ نةشتةرطةرى. لةبةر ئةوة مادال ثيَويستى بةثارة بو، بؤية 
ذوورةى دابو بةكرآ. كة منيش طةيشتم، ذووريَكى بةمنيش دا، بةآلل ئةو ذنة لةوة ئةضوو 
شةةى  نةةديَك شتي سةةتء هة يةةان دائةخ كةةةى خؤ طةةاى ذوورة شةةةوان دةر سةةا.  مةةان ليَبرت زؤر

نةة ئةدايةثاأل. تومةز كورِةكةى  بةةكورد؟! ئةوا لةخةستةخانة ثيَى وتبو: بؤ ذوورت داوة 
ميللةتيَكى ثياوخؤرن! تؤ بيطوزةريَنة لةطةلَياندا، كة من لةخةستةخانة دةرضوول ئةزامن 

 ضؤن دةريانئةكةل! ئيَنة بةمةمان نةزانيبو.
شةكرد،  شةنان ثيَشكة بةبؤنةى دةرضونيةوة لةخةستةخانة، ضووينة  ىء هةنديَك طولَي

ئةةزانى. ومت دميان  بةاش  طرذ بو لةطةلَناندا. تةختةيةكى شةترةنج دانرابو. من شةترةجنم 
بةو. ومت  طةران  سةةكةل   لةَة!! ق بايارييةك بكةين. وتى ئةوة ياريى تؤ نية، ئةوة ياريى ئةق
باشة با ئةقلَى خؤمان تاقيبكةينةوة. وتى بؤضى تؤ ياريى وا ئةزانى؟ يارييةكنان كرد زوو 

يةَك ليَنددةوة. ياري ضةةند رؤذ ى دووةلء سيَهةميش بةو جؤرة. ئةو زؤرى نةئةزانى. دواى 
يةةةكت  لةةةوآ ياري طةةةر  شةةةترةجنزانةكان. ئة طةازينؤى  بةةؤ  ضةة   نةةازامن، باب مةةن زؤرى  تةى  و
مةةةوةو  لةةةويَش برد كةةةل.  بةةؤ ئة شةةتان  ئةةةطؤرِيَتء دة وةتيَكي مةةن رال  ئةةةوا  بةةردةوة، 

ئةةةو يةةةاتربو،.  كةةةآلوميان ز كةةردلء تيَ بةةؤ  كةةةى  بةةةو،  دة وةتة سةةالَيَك  ثةةازدة  مةةةنى  تة
 رؤشنبريييةكى ئةوتؤى نةبو، ئيَنة لةمريشكة رةشة بوبووينةوة.

ئنجا جارجار دوكتؤر كامةرانء  يسنةت شةريفء رةشيديش ئةهات بؤ  مان، كارلؤ 
ك  بؤى روون بوةوة ئيَنة ثياوخؤر ن ، بةلَكو لةزؤر خةلَكى ئةوآ رؤشنبريترين. ئيرت رؤذيَ

مةن خؤى هات دانى ثيا تةى  بةووة؟ و ضةى  لةان  كةرد. و بةوردنى  نا كة هةلَة بووةو داواى ليَ
كتيَبيَكم لةسةر كورد خويَندبووةوة كة طواية ميللةتيَكى كيَوىء ثياوكوذن. كةضى ئيَستا 
بؤل دةركةوت ئيَوة لةئيَنةش تيَطةيشتوترن. ئنجا ئةوةشى كة واى كردبو مادال برونزينؤ 

لةةةط جةةمال  كةاك  سةا،  نةان برت نةةيَ،( زؤر ليَ مةاركيَتى ج سةوثةر  طةةورةترين  سةاذ ) ران ثا
مةادال  سةيبو.  يةدا هةلَيوا كةةى خؤ بةو لةذوورة شةونيطارى كرِي لةة نةخ كيَرديَكى طةورةى ثرِ 

 برونزينؤ، بةوة ئةوةندةى تر روحى ضوبو!
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بةو،  ئيرت ئةو خيَزانة ئيَنةيان زؤر خؤشويست. ئةوةندةش باسى بةشري موشريمان كرد
نةةؤ رةمسيَ طةةةر مةةادال برونزي ئةةةيوت ئة سةةىء  يةةدا هةلَوا كةةةى خؤ شةةريى لةذوورة كةةى بة

 لةميَردةكةل جيابوومةوة، شو بةبةشري موشري ئةكةل.
غةداد،  بةؤ بة مةةوة  كةة طةرِا شةري.  سةتا بة بةؤ مامؤ نةارد  ئيَنةش بةثةلة ئةل هةوالَةمان 

 مامؤستا بةشري زوو زوو هةوالَى مادال برونزينؤى ليَئةثرسيم.
نةةدةى ب تةةدا، ئةوة هةةةمان كا شةةى لة كةةةرانء شؤرِ نةةى داطري كةةوردو زولَ تةةةوةى  سةةى نة ا

بةةو،  تةؤنى  نةاوى  كةة  يةدا  كةى خؤ طةةأل برادةريَ كةارلؤ لة نةةكردبوو.  ئةةو خيَزا بةؤ  ئةةيلونان 
كةةن.  لةةكورد ب برِيارياندا بضن بؤ كوردستانء بنب بةثيَشنةرطة. يةكةل بؤ ئةوةى بةرطرى 

يةَزارين، شةاخء وةك  دووةل ئةيانوت ئيَنة ليَرة لةل ذيانةى خؤمان ب ضةينة  كةةين ب حةةز ئة
ئةةوةيان  كةةلَكى  نةدالَنء  شةتا م نةة هيَ نةان ئةوا فلينى  ةسابةكان جبةنط !.. بةآلل رواني

 ثيَوةنية.
 * هادة ةر  تسهشت ى ه  ل  ؤ؟

شةيديية.  - حةةبيبولَآل رة نةاوى  بةرادةرة  ئةةل  يادةوةريى دووةل، لةطةأل رةشيديداية، 
بةؤ خةلَكى شارى سنةية، ئةو ثيَش ئيَنة ب نةاردبووى  بةاوكى  ئةةذيا.  ظةدا  ة دة ساأل لةجنيَ

طةةرِيَن.  يةَى نا ضةان ل ئةةيوت ك خةؤى  ضةونكة وةك  نةةبرِيبو!  سةى  يةةك كؤر بةةآلل  خويَندن. 
ظةدا  كةة لةجنيَ سةتانتةكان  مشةةبو.  ى ثروت يةش قؤ قةؤزو زؤر كةورِيَكى  ئةةكرد،  راستيشى 

سةةت مةةن ثرؤت بةةووى  نةاكؤكن، وت سةةؤليكدا  طةةةأل كا شةةة لة يةةكنء هةمي سةةنةل. كةمينة انتى 
سةالَى  سةةرى  شةةوى  يةة.  ثةةليان دابو كةةلء  ثةرِ لة شةوقةيةكى  طةةةأل  1962ئةةوانيش  لة

ثروتستانتةكانى ناو بالَةخانةكةيان تيَكئةضا لةسةر ئةوةى ئةو شةوة تابةرةبةيان ئةوان 
خةؤى  لةةوةش  ثةةرِآء  هةر زةمى كاسوليكةكان ئةكةن. ئةميش بةسةرخؤشى ليَيان رائة

 موسلَنانة!ئاشكرا ئةكات كة ئةل 
ئةوانيش هةر ئةو شةوة دةريئةكةن.  يسنةت شةريف لةثؤلَؤنيا زةمالةيكى خويَندنى 
نةةة  سةرى هاتبوو ضةةى سوي ثةةجنا ك يةاتر لة كةةرد، ز بةةرِيَنان  ئةةةو رؤذةى  سةت.  بةؤ بةدةستخ
كةة  نةد بةفرِؤ تةةى نةخايا ضةى دوو هةف كةرد. كة ئيزطةى شةمةندةفةرو بةطريانةوة بةرِيَيان 

تةى طةرِايةوة. وتى  ي لةةكويَبوو؟ و كةةت  ثةارةى فرِؤكة ئةةى  لةان  بة.. كةى ئةوة وآلتة. و
كةةة  طةةةر بةفرِؤ نةدل. ئة مةةةى لؤمؤ ثةةيامنيَرى رؤذنا مةةن  نةةوتن  سةةريان. ثيَ يةةةبان  كةآلول نا
نةمنيَرنةوة، خراثتان لةسةر ئةنوسم. رةشيدى زوو زوو لةو جؤرة كآلوانةى ئةدرو. خؤى 

جةا يةة، جار يةَى ثيشاندابو كة نويَنةرى بارزاني كةة ل ئةةكرد  يةة  ئةةو طازينؤ بةؤ  لةةفؤنى  ر تة
 دائةنيشت.
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ئةةكات. دواى  شةيدى  ثيَيئةوتن ئةوة بارزانى لةفرِؤكةخانةى جنيَ،  يداوةو داواى رة
نةة  جةا  ى ئيَ نةد. ئن ماوةيةك ئةضوو بؤ طازينؤكة. ئةوانيش بةثةلة هةوالَةكةيان ثيَئةطةيا

 ئةيوت ئةوة كآلول نايةبان سةريان!
يار بو من بطةمة ئيزطةى شةمةندةفةرى جنيَ،. نةبةزو رةشيدىء ضةند ئةو رؤذةى برِ

شةيدى  24كةسيَكيرت ضاوةرِوانيان كردبوول. بةآلل من  سةريى رة كةةومت تةف تةةميَرى دوا كا
شةةويَنيداو  كةةردووة بة نةةيش رام نةةدول، م كةةةيان ليَفرِا لةةةئيتالَيا طويَنيية كةةة  بةةو  ئةةةوةبو 

 ى ئةو لةجياتى جانتان طويَنى ثيَبووة.شةمةندةفةركة بةجيَيهيَشتوول! تومةز خؤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي بــــ ز                             هــــس                   رةشيد        
 

 * ئ   هادة ةرهو سيَه م؟
ئةمةيان يادةوةرى نية، بةلَكو خةفةتيَكة. ئيَنة سةربارى خةفةتى دةركردنةكةمان  -

بةةووين طةةةران  سةرا، زؤر ني ضةةاثلن  لةسوي يةةن .  ضةةاثلن بب ضةارىل  نةةةمانتوانى  كةةة  بةةوةى 
كةوردى  لةطونديَكى جنيَ، ئةذيا. برِيارماندا رؤذيَك سةردانيَكى بكةين بؤ ئةوةى مةسةلةى 

 تيَبطةيةن ء داواى ليَبكةين هةلَبداتا لةسةر كورد. بةآلل ئةو دةركردنة بوارى نةداين.
 
 

 و؟* ئيَساا ئ اسؤ ىؤ  دةراسدي ا مان ثيَئ َيَ
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سةةفارةتى  - يةة  ئةى بؤنا.. بيَجطة لةمنء نةبةز، كةسيرتى باشور لةسويسرا نةبو، بؤ
سةةةر  سةةتبووة  شةةارى خ ئةةةزانىء طو نةةة  بةةةهى ئيَ ضةةا كيانةى  ئةةةو   سةةرا  قةى لةسوي  يَرا

 حكومةتى سويسرا كة دةرمانكةن. ئةطينا ثةيوةنديى دبلؤماسى ئةبرِن.
 ااتذميَس د الا  تن، بؤضو؟ 24*  تاان 

سةة - بةةول لةئة بةةةريتانى،  كةةى  طةةةأل طروثيَ بةةوول، لة شةةةمةندةفةر  سةةوارى  كةةة  تنبوأل 
يةان  ئةةوان وت لةؤزان،  نةة  شةئةوةى بطةي نةد ثيَ بةبرادةر، ريَطاكة دوو شةوو دوو رؤذى خايا
تةؤش  نةيَ،.  ضةينة ج يةة ب ئةمشةو لةلؤزان  ئةدةين، ضونكة نامانةوآ بةل هيالكىء ذاكاو

ةريَكوثيَكى ئةدةن. با لةرِيَوة سةرجنيَكى خراث وابكة، ضونكة خةلَكى سويسرا زؤر طويَ ب
لةةئوتو  جةل  شةؤينء  مةان ئة يةَلء خؤ ضةينة وت لةةلؤزان ئة وةرنةطرن بةرامبةرت. ئةمشةو 
ئةدةين. سبةينا بةنيو كاتةميَر ئةطةينة جنيَ،. ومت ئاخر من لةطةأل لؤزان نةيارل. باسى 

لة ئةةوة رِآ  بةةآلل  تةة،  يةان  هةق كةردن. وت بةؤ  ضةينة ثةميانى لؤزامن  شةةو ب نةاطرآ ئةم ةوة 
 ئوتيَليَك.

سةكرد،  بةؤ با كةةوتنم  هةؤى دوا رؤذى دوايى طةيشتنة جنيَ،ء ناونيشانى نةبةزل ثيَبو. 
شةت،  ئةويش تةلةفؤنى بؤ رةشيدى كردو ثيَى وت ئةوة قسةكةى تؤ دةرضوو، ئيَستا طةي

كةةةن . لة مةةان بةثيَ هةةاتء كرد شةةيدى  نةةدووة، رة كةةةيان ليَرِفا سةةة لةةةئيتالَيا طويَنيية ق
سةةةرى  تةةا  طةةة )وا سةةةرمدا رِزيا شةةةنطم وةىلَ  فةةرة قة مةةن  ئةةةيوت  شةةيدى:  شةةةكانى رة خؤ

مةارةى ) ضةكةبدة.. ذ ئةةيوت طويَ طةويَبطرة.  (ى زؤر 21رووتاوةتةوة( لةجياتى ئةوةى بلَا 
( سالَة. لةجنيَ، ئةوةندة 21 ثةسةند بو، ببواية بةبرادةرى هةر كضيَك، ئةيوت تةمةنى )

تةةنيا  ناوبانطى هةبو، بةختيار شةيدى  ضةى رة شةيدى: كة بةةدةزطريانى رة يةة  ئةوةبوو ببوا
نةدبووةوة.  ئةةو رازا نةةكانى  برجيد باردؤى لةدلَةوة خؤشةئةويست. هةموو شوقةكةى بةويَ
كةا.  يةَك دةر نةيَ، فلين ضةةكةى ج لةةطوآ دةريا ئةةوةى  برجيد باردؤ ريَى كةوتة جنيَ، بؤ 

كةةوة خةلَكى جنيَ، باسى رةشيديان بؤ كرد. ئةويش ناردى ب تةةميَر ثيَ يةو كا ةشويَنيداو ن
قسةيان كردبو. ئةل هةوالَة لةجنيَظدا دةنطى دايةوة. بةداخةوة ئيَستا سؤراخى رةشيدى 
يةاو  لةة ث ئةةل جةما شةا  ئةةوت ئة نازامن. با ئةوةش بلَيَم ئيَستا بريل كةوتةوة: بة نةبةزى 

 ا!ئةمريكا با. ئةموت بؤ؟ ئةيوت ضونكة ئينطليزييةكى فرة قةشةنط ئةزان
 18/10/2002ى رؤذى  31رؤذنامةى )تايم( ذمارة 

 
 * كورد تةنيا لةرِوى سؤزةوة كوردايةتى كردوة.

 * وانةى زمانى كورديم بةبالَيؤزى يؤطؤسالظيا لةبةغدا دةوتةوة.
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هت اايو  غتدال  ىؤ يت  ة  ب  ستورها  ط رؤال بتؤ  ضتو يو  ستو  هتس با ستاا   ل م ئ لَق ه دال مامؤ
 ى لَوةشاي  ة  اا ه  ئ اات.

 
 د ال  دةراسدياان ل سوهسسال، بؤضو ي مساتان ى لَئذالرد؟* 
وةك ثيَشرت ومت، بةهؤى ئةو سةردانةمةوة بؤ ظيةنا، هةنديَك شارةزاييم ثةيداكردبوو  -

ئةةو  بةةآلل  لةبارةى نةمساوة. لةطةأل نةبةزدا برِيارماندا لةظيةنا نيشتةجيَبب ء خبويَن . 
يَندنء وةرطرتن لةزانكؤكان تيَثةرِى كردووة. كاتةى طةيشتينة ظيةنا، روانينان وةرزى خو

كةاك  شةم  ئةةطوجناو. رواني ئةبواية شةش مانطيَك ضاوةرِواؤان كرداية. ئةوةش بؤ ئيَنة نة
جةمال نةمساى  خؤش نةبو. ئةو ثيَشنيارى ئةلَنانياى كرد. من توركيا، لةئةجنامدا هةر 

نةي جةؤرة وامان كرد، ئةو روويكردة شارى ميوني  لةئةلَنانيا. م بةةو  سةتةمبوأل.  بةؤ ئة ش 
انى  و لةيةك جيابووينةوة، لةئةستةمبولَيش ثيَيان راطةياندل كة كات درةنطةو ئةبا ضاوةرِ
بةؤ  يةَم  شةا وةرطري شةئ ئة تةةنيا لةدمية كةة  سالَى تازةى خويَندن بكةل. هةر لةوآ بيستم 

نةةمابو خويَندن. ئيرت لةئةستةمبولَيش نةمامةوةو خيَرا خؤل طةياندة شال. كات هةندة ى 
سةاأل زؤر 1962بؤ بةهارى  يةان  نةةطريالء وت لةةويَش وةر شةئ  كةؤى دمية ضةوومة زان كةة   ،

يةَك  خبةؤلء بري يةَك  ئةةوةى نان درةنطة. ئيرت بةنائوميَدى ويستم روو بكةمة يانةى زانكؤ بؤ 
قةى  تةؤ  يَرا بكةمةوة. لةطةجنيَكم ثرسى يانةكةتان لةكويَداية، لةوةآلمدا وتى: لةوةئةضا 

ةلَا، وتى خةلَكى كال شاريت، ومت سليَنانى، هةر كةوال وت باوةشى ثياكردلء بيت؟ ومت ب
كةةوة  كةةو ثيَ بةؤ يانة هةات  طةةلَنا  سةك، لة بةو لةفرميَ ضةاوى ثرِ نةيم هةردوو ماضى كردل، روا
غةداد  لةةزانكؤى بة تةة  ئةةو كا كةة  سةيم  سةليَنانى ليَثر خةةلَكى  ضةيَكى  دانيشت . هةوالَى ك

كورِةكة كة ناوى  )مسري( بو، لةخؤشيدا شاطةشكةبو، وتى  ئةخيويَند! ومت بةلَا ئةيناسم.
سةتم زؤر  يةةدا دة لةةل زانكؤ مةن  تةى:  نةال، و بةؤ هيَ خةواردنى  تؤ ميوانى منيت. خيَرا ضوو 
مةةو  كةةل رؤذ ئةةوة ية كةرد  بةاس  بةؤل  كةة  لةَا.  بةةمن ب ئةرِوات. هةرضى ثيَويستييةكت بو 

ى ئةوة لةسةر من. ئةو شتانةى وةريش نةطرياول، وتى: كال كؤليجت ئةوآ، ومت: ياسا، وت
 ثيَويست بون، ليَى وةرطرمتء دواى كاتةميَريَك طةرِايةوة وةرةقةى قبولَةكةى دايةدةستم.

 * ئ  ة ايَئو؟
سةةكردنيدا  - يةة؟ بةق مةة كيَ ئةةكرد، ئة لةةخؤل  سةيارةل  ئةةل ثر منيش ئةو رؤذة هةر 

خةةؤيم  كةةرد  ئةةةويَبا، داوال لي لةةكوردةكانى  ضةةو  لةةةوةش نةئة بةةو،  سةةيَنيَت. سةورى  ثيَبنا
سةيَنم  مةت ثيَئةنا يةاتر خؤ تةردا ز هةةليَكى  تةى لة هةرئةوةندةى ثيَومت كة ناوى )مسري(ةو و

 هيوال واية زوو زوو يةكرت ببين !
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نةيم  سةاندنء روا ضوومة كؤليجى ياسا، ضةند  ويَك بةكوردى قسةيان ئةكرد، خؤل ثيَنا
يةوادا، ئةوان ناوى منيان بيستبوو لةرِيَطةى هةلَبةستةكامنء نوس لةةطؤظارى ه ينةكاؤةوة 

حةاجى،  يةان: ) ئةوان هةموويان خةلَكى ناوضةى هةوليَر بوونء لةئاغاكانى دزةيى بون، ناو
بةول،  لةةئوتيَل  مةن  بةو،  يةةكيان طرت نةة( خانو طةةرِةكى )ببورما موحسن، كاكة، خدر( بو. لة

يةان بةآلل طةىلَ شةو لةخانووةكةى ئةواندا كؤرِمان طةرل بو، هةوالَى سةمريل ىلَ  ثرس  وت
 نايناس .

 * ب   درةيط اات  ىيض سو دهَكت ل   سالَ   َوهَ دن  ةرطست؟
هةةزار  - يةاتر لة دةستورى ئةو كؤليجى ياساية وةك  ى خؤمان نةبو، ئةو ثؤلةى من ز

سةةةر  سةةتا لة نةةد. مامؤ طةةةورةدا ئةخويَ لةةةهؤلَيَكى زؤر  نةةةكاؤان  يةةَدابو،  وا نةةدكارى ت خويَ
فةؤ بةة ميكرؤ هةةةبو وةك شةانؤيةكةوة  حةان  يةةك ئينتي سةالَى  تةةوة،  خةةؤى ئةو كةةى  ن وانة

نةةوة  بةؤ تاقيكرد خةؤل  كةردو  يةدا  سةالَةل ثة ئةةو  ضةاوةكانى  نةةو سةر بةكةلؤرى. هةموو وا
نةدكارانى  هةةموو خويَ ضةوو  يةَك دةر غةداد برِيار ئامادةكرد. بةآلل بةر لةتاقيكردنةوةكة، لةبة

مةنء  يَراقى لةوآلتة  ةرةبيةكان ئةتوانن خؤيان بطويَز لةة  غةداد. بةثة كةؤى بة بةؤ زان نةوة 
لةةةوآ  غةةدادو  وةةوق(ى بة مةةاف )ح كةةؤليجى  بةةؤ  سةةتةوة  مةةان طوا يةةةكامن خؤ بةةرادةرة دزةي

 تاقيكراينةوةو دةرضوول بؤ ثؤىل دووةل.
 * ىيض هادة ةرهي او سياسياان ى ه  ل شام؟

مةاوة  - ئةةو  طةةأل  بةةآلل لة نةةبو،  شةال زؤر  سةالَة لة من وةك ومت، ماوةى مانةوةل ئةو 
ئةةاواي  كةةانى رؤذ نةةدكارة كوردة يةةةك لةخويَ طةةةأل ذمارة سةةتايةتى لة تةةوانيم دؤ شةةدا،  كورتة
بةةنهيَنى  كوردستان كة لةدميةشئ ئةيانويَند ثةيدابكةل. بؤ ئاهةنطى نةورؤزى ئةو سالَة 
نزيكةى ثةجنا خويَندكاريَك ضووينة مالَيَكء لةوآ دواى طويَطرتن لةهةنديَك وتارو هةلَبةست 

 زةوة، بآلوةمان ليَكرد.لةبارةى نةورؤ
 * ئ   د الهو، ئ   س مرية ئاشكسال ي بو  ايَي ؟

بةةو  - ئةةو  ةرة كةة  سةكردل  بةؤى با ئةةدى،  يةةكرتمان  سةةمريدا زوو زوو  طةةأل  بةلَا لة
سةى  هةؤى سيا بةةر  بةةآلل لة نةدكاربووة،  خةلَكى سووريايةو ماوةيةك لةزانكؤى بةغداد خويَ

ئةةو  دةريانكردووةو ناردوويانةتةوة بؤ سوريا، شةوى  ئةةو  ا ئنجا ئةوةشى بؤ باسكردل كة 
ضةة،  ئةةو ك بةؤ  شةةيداييةكةى  يةاربوو  سةيم!! د كضةبووة كة يةكةل رؤذ هةوالَى ئةوى ليَثر
بةةؤ  شةةى  سةةةيةكى ساردي ئةةةهيَنا، هةنا نةةاوى  كةةة  يةةَك  هةةةمو جار بةةو،  يةةةوة  لةةةناخى دةرون

كةرد هةلَئةكيَشا. لةرِاستيشدا ئةو كضة لةشاجوانةكانى زانكؤى بةغداد بو، ق ةدةريش واى 
 شوو بكات بة ةرةبيَكى خةلَكى بةغداد!! 
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ستسال  قتو ل سوه ست رارةتو عيَسال ستا    كتدال ب دةسي غتدالد ل ااتيَ ات  ة ب  * ضؤن  هَسالت بيَي
 دةراسالهت!! 

شةيارو  - نةدة هؤ يةَم، ئةوة يةةكانى رذ طةا اابةراتي ئةو كاتةى قاسم فةرمانرِةوابو، دةز
تةةنيا زانيار نةبو، طةىلَ شتى وايان بةسةردا  نةة  كةةى ئيَ تيَئةثةرِى. جطة لةوة، دةركردنة

مةةنى  لةةو تة جةا  نةةبو. ئن سةةر  سةراومان لة يةةكى نو هةيض بةلَطة لةسةر بنضينةي طومانبو. 
بةةؤ  سةةابيَك  ئةةةوةى ح ئةةةدا بيَ سةةناكرتل ئةجنام لةةةوة تر فةةةى  طةةةىلَ موجازة شةةدا،   ويية

 سة مةتيى خؤل بكةل.
 *  ةاو ضو؟

 وةكو زؤرشت، لةوانة:  -
شةتنةوة ئةند -ب كةة طةي بةول،  غةداديش  سةراوى بة امى سةركردايةتى كاذيك بوول، ليَثر

 بةغداد، ئيرت من نامة نهيَنييةكامن بؤ نةبةز ئةنارد.
بةؤ  -ر هةنديَك ئاميَرى ضاثخانةيكى بضووكم بؤ كاذيك كرِيء لةو ذوورةدا كة طرتبوول 

نةا. يةَك دام مةاوةى دوو مانط نةة،  ضةةى حةيدةرخا كةدا لةناو كةةش  خؤل لةمالَيَ خةاوةن مالَة
خيَزانيَكى كةربة يؤ بونء بةوةيان ئةزانى! تا هاوبريان فايةق  ارفء مةمحودى حاجىء 
ئةنوةرى كةرمية فةنى رؤذيَك بةجيَبيَكى  ندرؤظةرةوة لةسليَنانيةوة هاتن بؤ ضاثخانةكة. 

نةةديَ قةاميكرد، هة كةةدا  ضةاثخانةكةمان لةجيَبة ضةةكانى  كةةدا ثار بةةردةرطاى مالَة ك هةةر لة
 ثارضةميان بةست بةذيَر جيَبةكةوة. ئةوانيش مةردانةو بيَرتس طةيانديانةوة سليَنانى.

نةةة،  1960سةةالَى  -ج يةةةتى بريوباوةرِما بةةةناوى )كوردا سةةتةكامن  يةةوانى هةلَبة كةةة د
سةتان  طةى كورد ئاماجنى نزيكء دوورمانة(ل ضاثكرد. بةرطى ئةو ديوانةل بةئاآلى ضوار رةن

ضةاثخانةكةوة رازاندةوة. ديوانةكةل لة نةدانى  لةةرِيَى كارمة ضةاثكرد.  جةاح(  ضاثخانةى )الن
هةوالَى ئةو بةرطة طةيشتبووة مريى. بةر لةبآلوكردنةوةى ديوانةكة، خواليَخؤشبوو  ةزيز 
شةةاد،  لةةوةزارةتى ئري بةةو  كةوردى  ضةاثةمةنيى  بةةةى  سةراوى رةقا سةةا ليَثر كةة ئةو نةةقا  خا

كةة بةهةلَةداوان منى لةدوكانةكةى بةشري موشري دؤز ئةيرت  ييةوةو وتى ئةوة ضيتكردووة؟ 
طةةكامن  ضةاثخانةو بةر ضةوومة  ئةةكات،  زانيم كارةكةى من بؤ ئةويش مةترسييةك دروست 
طؤرِى، بةآلل رؤذى ئاآلكةل هيَشتةوة. لةو كاتةشةوة، هةموو ضاثكراوةكامن بةويَنةى )رؤذ( 

ةكيش بؤ ثريؤزيى رازاوةتةوة وةك هيَنايةك بؤ رؤذى سةر ئاآلى كوردستانء وةك نيشانةي
نةة:  لةةو بةرهةما شةبينى.  بةؤ طة رؤذ لةئايينة ديَرينةكانى نةتةوةى كوردو وةك سونبوليَك 

يةةةر  -2و  1983جةةةوانى -1 سةةةتةكانى ذ -4و  1992طةةةةورةثياو -3و 1993هةلَبة
سةةةربةخؤ  كةورديى  لةةَةتيَكى  يةةتىء دةو كةار -5و  1994كوردا يةةةتىء  2002بف و كوردا

 .2002سةربةخؤيى 
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 تةواوكرد. 1966ةبةغداد طوزةرامن تا كؤليَجى ياسال سالَى بةو جؤرة ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 * ج   ل َوهَ دن، َ رهكو ضيرت بو ن ل ب غدالد؟

سةالَةكانى  - شةيرت،  ئةةةكرد  1958و  1957طةةىلَ ئي يةوال  ظةارى ه شةةتيى طؤ سةرثةر
سةتا لةطةأل خواليَخؤشبوو مامؤستا كةريم زانستىء مامؤستا حمةمةد نورى  ةارفء مامؤ

غةداد  حافظ كةوردى بة لةةراديؤى  فةةخرى.  سةرين  سةتا نة كةةميش مامؤ يةةكى  قةازىء ماوة
مةةةزرال وةك  نةةائى دا مةةةوادى بي لةةةكؤمثانياى  ئةةةوة  هةةةبو، دواى  يةةَةةييم  يةةةكى و بةرنامة
نةةو  فةرمانبةريَك. سالَيَك لةثةميانطةى هونةرةجوانةكانى بةغداد خويَندل. بةدةل ئةو كارا

غةداد خويَندنى كؤليَجيشةوة ه ئةةمريكى لةبة طةةى  يةزيم لةثةميان ةشت كؤرس زمانى ئينطل
خويَند. يةك كؤرسى زمانى ئةلَنانى لةثةميانطةى طؤتة لةبةغداد، ئنجا من لةو كاتانةدا كة 
بةةرى  كةة بةرِيَوة شةيد  ةارف  شةبو رة نةدوبول. خواليَخؤ خةةريكء ما نةةوة  هةةموو كارا بةو 

بةةةبالَيؤ نةداوة  تةةى بةلَيَن بةو، و كةةمان  سةةى كؤمثانيا تةؤ دةر كةةة  غةداد  سةالظى لةبة زى يوطو
مةن  تةازة  كةة،  سةة ب خةؤى ق طةةأل  ضةؤ لة تةى ب نةاتوامن. و كورديى ثيَبلَيَيت! ومت كارل زؤرة 
شةةو،  كةاتى  تةا درةنط يةةوة  بةلَيَننداوةتا. كة ضوول بؤل رؤشنكردةوة من لةهةشيت بةيان

سةة سةوورل لة بةوونى بةكارو خويَندنء خويَندنةوةوة خةريكم. ميستةر نياز وتى من  ر فيَر
بةةرنادةل. ومت  بةةرؤكت  كةردوول.  زمانى كوردى، رةشيد  ارفيش ئةوةندة تاريفى تؤى بؤ 

 1966اؤليجو ماف ل ب غدالد 
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ئةةةويش  بةةةجيَكرد،  كةةةيم جيَ ضةةار داخوازيية بةةةيانيان!! نا شةةى  تةةى: شة كةةات؟ و ئةةةى 
ئةةو  30لةئةجنامدا، مانطى  بةةوجؤرة  ئةا  دينارى ثيَبةخشيم كة ئةو كاتة برِيَكى باشبو. 
 ال ئةدا سةربارى كارةكانى كاذيك.هةموو كارانةل ئةجن

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1965اؤليجو ماف ل ب غدالد 

 
 * ا  الت  باب  رؤهَي   ة س ر اا ه ، اا ه  ضو ب س رىات؟

تةةرى  - خةةلَكى  شةةنبريو  يةةك رؤ سةتبوونيدا ذمارة سةةةرةتاى درو ضةى لة يةك، ئةطةر كاذ
يةَت ليَكؤبووةوة. بةآلل ئةو ذمارةية، نةطةيشتة رادةيةك كة ثارتي يةكى وةك كاذيكى ثيَبد

 بةرِيَوةو سةركةوتنى بؤ دةستةبةر بكات. هؤى ئةوةش ئةطةرِيَتةوة بؤ ئةل خاآلنة:
سةةالَى  -1 مةةزرا  يةةك دا تةةةى كاذ ئةةةو كا سةتييةكةى  نةةةى  1959را سةةتاش زةمي و ئيَ

كةوردا  سةوزبوونء طةشةكردنى ثارتييةكى نةتةوةيى باوةرِدار ) وائدى( وةك كاذيك لةناو 
سةةتنة طةةةى درو نةةةدا لةخول لةةةناو ئيَ شةةتيةكان.  سةةية ط نةةةوة سيا سةةتا، بزوت تةةا ئيَ بوة. 
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سةةورِيَنةوة.  سةةييةكدا ئة بةةؤرة دميوكرا يةةةتىء  سةةؤزى كوردا سةةيَتىء  سةولَنانيَتىء مارك مو
ئةمانة هةر يةكةو ثيَشينةيةكى ديَرينى هةية. بةتايبةتى موسولَنانيَتىء ماركسيَتيةكة كة 

تةةو بةريى هةردووكيان دووبريؤكةى نيَونة بةةناو  قةوولَى  كةى  كةةو رةطيَ ممةى(ن هةرية ةيى )ب
هةؤلَيَكى  طةى دة تةةنيا وةك دةن سةيش  ضةاندووة. دميوكرا كةوردا دا لةةمرؤظى  ذمارةيكى زؤر 
دوور بةخؤشى بةر طويَى خةلَكى كوردستان كةوتووة. لةنزيكةوة كورد ثيَى ئاشنانةبووة. 

سةةةةى  نةةةةةدراوة دميوكرا بةةةوارى  سةةةةتةبوةو  خةةةةؤى ذيَردة كةةةةورد  كةةةةات. ضةةةونكة  ثيادة
نةةةبووة،  سةاوة  حةوكنى يا مةرؤظء  مةةافى  سةىء  سةةر دميوكرا يةان بة شةى فرِ سةردةستةكاني
كةةداو  سةى لةثرِيَ يةادةكردنى دميوكرا ئةةةوة ث بةةر  شةياندا. لة نةةة لةناوخؤ نةةداو  طةةأل ئيَ نةلة
بةةةبؤرة  مةةن  يةةة  يةةَت، بؤ مةةدار ناب كةةةيت، ئةجنا بةةؤ ئامادة جنةةاوى  شةةيَكى طو ئةةةوةى كة بيَ

بةري بةرد.  نةاول  لةةناو دميوكراسى  ضةووة  سةى  خةراثرت لةدميوكرا بةةدةرديَكى  تةةوةيش  ى نة
 كورددا لةدوورووةوة:

يةةارى  لةةةرِووى بري شةةيَتى،  شةةؤظيَنىء فا يةةةتى دوور لة شةةةكةى نةتةوا كةةةل: رووة طة ية
تةةةوةى  ئةةةلَنان نة كةةانى  ئةةةوةى برييارة نةةةبووة وةك  مةةان  سةةامانيَكة برييار شةةوة  )فكرى(

ةى نةتةوايةتى خبةنة قالَبى ريَكخستنى ثارتيانةوة. ئةلَنانياى ثيَطؤشكرد بةرلةوةى بريؤك
يا وةك جوولةكة كة ئاينةكةيان خستة خزمةتى نةتةوايةتييةكةيانةوة. يا وةك  ةرةر كة 

 ئيسالمةتى طةورةترين خزمةتى نةتةوةييانةى  ةرةبى كرد.
يةاريى وة شةينةيةكى بري تةا بيَثيَ كةردووة. وا ك كورد تةنيا لةرِووى سؤزةوة كوردايةتيى 

 ئةو نةتةوانةى تر. لةبةرئةوة خةلَكى وةك ثيَويست لةدةورى كاذيك كؤنةبوونةوة.
كاذيك خؤيشى خؤى كردبوة ثارتيةكى هةلَبةاردة )حزر نبوي( كة بوونة ئةندال  -2

لةكاذيكدا بؤ هةموو كةس نةبوو، ئةبواية ئةنداميَكى كاذيك هةموو مةرجةكانى جواميَرىء 
ؤرة كةسة ميساليانة كةمن. لةبةر ئةوة كاذيك نةبووة ثارتيَكى خاويَنى تيابواية كة ئةو ج

 جةماوةرى.
كةة  -3 كةات  كةدا كارب يةةكى وةك كاذي نةاويَرآ لةثارتي كةةس  هةةموو  ئةوساو ئيَستاش 

سةةر  خةةلَكى لة بةا.  جنةةكانى  سةربةخؤيىء يةكخستنةوةى ثارضةكانى كوردستان لةئاما
 داواكردنى مافيَكى وةك رؤشنبريى ئةكوذران!

كةانى  1964سالَى  -4 سةاتةكانى  كارةساتيَكى دلَتةزيَن لةسليَنانى روويدا كة بةكارة
شةى  سةالَة شؤرِ سةليَنانةوة، ئةو نةى  تةة داميَ كةة ئةكةويَ ماسى ناوئةبرآ. كانى ماسى طونديَ
يةةكى  ئةيلول بةهؤى ئةوةوة لةوتوويَةدا بو لةطةأل رذيَنى بةغداد، ئةو طوندة كرابووة بنكة

ةى تيا ئةكرا لةخةلَكى، هةر لةو رؤذطارةدا، رؤذيَك ذمارةيةك شيو ى شؤرِشء ليَثرسينةو
ثةةرِة  مةن لة  نةةوة،  لةناو شارى سليَنانيدا بةنارِةوا كوذران. لةبارةى ئةو رووداوة دلَتةزيَ
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مةةارة  شةةتى ذ ئةةةوةل 3/11/1999ى رؤذى 1991هة نةةوآدا،  سةةتانى  مةةةى كورد ى رؤذنا
سة يةَك دة لةةروداوةكانى روون كردؤتةوة كة كاذيك بةهيض جؤر سةاتةو  لةةو كارة نةةبووة  تى 

بةو،  يةك  سةةركردايةتؤ كاذ كانى ماسىدا، خالَة حةمةش )حمةمةدى  ةزيز( كة ئةنداميَكى 
ئةةو 1999ى سالَى 3لةذمارة  يةَةى  ضةيَت، بةدر نةدةن دةرئة كةة لةلة ى طؤظارى باسكاردا 

بةةةآل نةةدا.  شةةانداوة تيايا كةةاذيكى ثي سةةتؤثاكيى  شةةنكردؤتةوةو ئة نةةةى رؤ ئةةةل رووداوا ل 
سةةةةاتةكان  كةةةانى كارة سةةةةردةمى رووداوة بةةةةون.  كةةةدا  لةةةةدرةنط كاتيَ نةةةة  روونكردنةوا
بةارى  خةةلَكى  ئةةوةى  هةؤى  بةثرِوثاطةندةى نةياران خرانة ئةستؤى كاذيك. ئةوةش بووة 

 سةرجنيَكى خراث بةرامبةر كاذيك وةرطرآء ليَى كؤنةبنةوة.
شةةلَثيسء هةر نةيارانى كاذيك، ناوى طةىلَ كةسى وةك دةربةطء ك -5 سةتء ثا ؤنةثةر

سةةةركردايةتية  يةةك.  سةةةركردايةتؤ كاذ ثةةاأل  سةةتة  نةةةيان ئةخ يةةاوى بيَطا مةةانليَكراوو ث طو
شةكرا  يةان ئا راستيةكةى كاذيكيش، لةبةر تةوذمى زؤرى نةيارانى كاذيك، نةئةكرا ناوى خؤ

، بكةن. لة يةكيرتيشةوة ئةو سةركردايةتية تا سةر لةثاأل يةكدا نةمانةوة. ئيحسان فوئاد
نةا وةك  ئةيرت ناتوا كةة  بؤ طوزةراندنى دوكتؤرا ضو بؤ يةكيَتى سؤظيةتء ثيَشريِاطةياندين 
كةةردة  تةؤرا رووى  بةؤ دوك هةةر  بةةةزيش  جةةمال نة تةةوة.  سةةركردايةتيى ةيَنيَ نةداميَكى  ئة
كةةةةو  ئةةةةم  هةرية يةةةدون  ةةةةىل  هةةةةرو فةرة بةةةدولَآل جةو شةةةبوان  ة ئةةةوروثا. خواليَخؤ

كةة  لةناوةختيَكدا وازيان هيَنا. مةةدى  ةةزيز  سة ء حمة مةةد هةر خواليَخؤشبو شيَ  حمة
يةةوة  سةةركردايةتيةكة ما بةةوجؤرة  ضةووةوة.  يةان بري بةارزانى، كاذيك سةةرؤك  ضوونة ثاأل 
ضةوو  نةة نةئة بةةو دوا تةةنيا  كةة بة ئةيرت كارة بةول،  غةداد  نةيش لةبة هةردىء  ارفء ذير، م

يةةوة كةةريم  ةارف بةرزكرا شةبو  ةبدول لةةى خواليَخؤ بةةآلل  بةةرِيَوة، ث سةةركردايةتى،  بةؤ 
 كةليَنةكان بةويش ثرِنةكرانةوة.

 هةموو ئةوانةش كاريطةريَتى هةبو بؤ سةرنةكةوتنى كاذيك.
هةيض  -6 مةةكانى،  نةةى ئةندا طةة لةئابوو بةو ج نةةدارا  يةك زؤر  شةةوة، كاذ لةةرِووى داراي

 سةرضاوةيةكى دارايى نةبو.
ئةةو دواى بةرثابوونى شؤرِشى ئةيلول، برةوى كاذيك وةك  -7 نةةما.  شةةكة  ثيَش شؤرِ

ثةةارتى  سةةةركردايةتى  بةةةتى  بةةدات. بةتاي يةةةتى   ثةةارتى لةكوردا كةةة  يةةةوة  سةةةش رةوي تر
لةضةثةكان ثاكرابوونةوة. كةسيَتى سةرؤك بارزانيش شاكؤلَةكةيةك بو بؤ راطرتنى ثارتى. 
خةلَكيش بةضاوى خؤيان ئةياندى كة بارزانىء ثارتى شؤرِشى ضةكدارانة ئةكةن بؤ مافى 

يةاتر ك شةى ز يةك خؤي يةةوة، كاذ بةريى خةلَك ضةووة  يةك نةئة نةةزةريى كاذ سةةى  ورد. ئيرت ق
كةةأل  خةؤى تيَ كةانى  هةةموو توانا يةك  يةة كاذ يةةتى. بؤ كوردايةتى  مةبةست بو وةك لةثارتا
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يةك  1974بةشؤرِشةكة كرد. ئةو تيَكةلَبوونة دريَةةى كيَشا تا هاوينى  سةى كاذ كة كؤنفران
 يارى هةلَثساردنى كاذيكى تيادرا.لةشارى نةغةدة بةسرتاو برِ

هةةوليَكى  يةوادارل لة سة ، ه بةو وةك ريَكخ يةك  ئةمانة بةكورتى هؤى طةشةنةكردنى كاذ
ضةى  يةك ئةطةر كةة كاذ ئةةلَيَم  تردا بةدريَةى بةو  يةنانةندا بضنةوة. تةنيا ئيَستا  ئةوةندة 

سةةركةوتنى ب بةري(  بةةآلل وةك ) سةتنةهيَنا،  سةتهيَنا. وةك ريَكخس  سةركةوتنى بةدة ةدة
 دوايى طةرِانةوةمان بؤ ئةل  يةنة ئةبا.

 
 3/11/2002رؤذى  32رؤذنامةى )تايم( ذمارة 

 
 وةآلميَكى كورت بؤ هاورِآ ئةمحةد حاميد

 لةكاميل ذيرةوة
شةيو ى  بةى  سةليَنانى حيز طةاى  تةةى ثاريَز نةدامى كؤمي ـةـ ئة مةد  محةةد حا سةتا ئة مامؤ

نة سةتء ديَرين كةى خؤشةوي مةةى كوردستان كة برادةريَ مةن لةرِؤذنا كةةى  لةةبارةى دميانة ة، 
 ريَزدارى تايم دا ئةلَا: )ضاوةرِوان نةبول كاك كاميل كاى كؤن بةبا بكات(.

تةةةوة، دةى  تةةايم كردؤ بةةؤ  خةةؤمم  يةةةكانى  تةةةرى بريةوةري مةةن دةف ئةةةلَيَم:  مةةدا  لةوةآل
نةةو تةا طيَرِا بةا، وا ةى خؤكردنةوةى دةفتةريَكى لةو جؤرة، هةر ئةبا كاى كؤن بةبا كردن 

رووداوة كؤنةكان.. كاتا رؤذنامةوانى بةرِيَز ثرسياريَكم ئارِاستة ئةكات، ناكرآ بةرِاستىء 
بةى  بةة ى حيز طةوزار  تةةنيا وةك را يةةدا،  لةةو دميانة مةن  بةئةمانةتةوة وةآلمى نةدةمةوة. 
تةةنيا  مةن  ضةونكة  كةردووة،  بةاس  لةَةكانيم  شيو يدا تيَثةرِل كردووة ذمارةيةكى كةل لةهة

بةزامن لةدةرطاى ه مةةوة، وا بةةخودى خؤ بةون  يةدار بو كةة ثةيوةند نةةل داوة  ةندآ لةو  يةنا
هةى دواى  ئةوةش ئاشكراية كة من باسى حيزبى شيو ى ضلةكانء ثةجناكامن كردووة نةك 
سةةةركردايةتى  تةةا  نةةة كا بةةا، ئيَ كةةةوة بوو بةةة بةهةرناويَ ئةةةو حيز ئةةيرت  سةةةردةمانة،  ئةةةو 

لةناوضةى نؤكان بو، دؤستايةتىء هةروةزييةكى  ثاسؤكنان، لةثيَش سالَةكانى راثةرِيندا،
ثةةةميانء  سةةييةكانيش، هاو نةةة سيا هةةةموو  ية شةةيو يدا،  بةةى  طةةةأل حيز هةةةبو لة مةةان  زؤر
هاوسةنطةربون لةبةرةى كوردستانيدا. ئيَستاش هاوبريانى نةتةوةيى كة خةريكى ثرِؤذةى 

سةتةى  يةةنى كؤنطرةى نيشتنانى باشورى كوردستانن، نامةى هاوكارييان ئارِا يةةك   ذمارة
كةة  سياسى كردووة، يةكيَك لةو  يةنانة، حيزبى شيو ى كوردستانة. لةبارةى ئةوةشةوة 
خةوازى  يةةتى  مامؤستا ئةمحةد ئةلَا: )نةيبيستووة من شيو يى بوومبء من هةر بةنةتةوا
توندرِةو ناسرامب(، ئةوة قسةيةكى راستة من خؤشم لةبريةوةرييةكاؤدا هةر وتوومة وةك 

ضةةندجار بريوب بةة  ئةةو حيز سةةر  بةول. لة شةيو يدا  لةةحيزبى  اوةرِ شيو ى نةبوول، بةآلل 



44 
 

سةالَى  كةراول،  سةالَى  1954/1955زيندانى  شةو ةيبة.  بةؤ  كةرال   1957/1958نةةفى 
نةةن:  ئةةل بةرِيَزا مةاون  كةة  نةةى  نةفى كرال بؤ ئةبوغريَة. شايةتةكانى ئةل راستيانة، ئةوا

ز قادرى مريزا كةريم، جةزاى مريزا حسة يَ ين، دكتؤر فوئادى مةجيد بةط، جطة لةوانة، بةرِ
لةةيادى  1956دكتؤر كةمال فوئاد كة سالَى  بةو،  شةيو ى  بةى  سةليَنانى حيز سةراوى  ليَثر

(ى رؤذى 495(ى ذمارة )11ضلءشةش سالَةى كؤضى دوايى مةليك مةمحوددا لة ثةرِة )
بة  رؤذنامةى ا آلادا ئةلَا: " 18/10/2002 ةةرأة  مةل ال مةا مل عة   ةة     ب الطل ةة ين

رة   طؤرانقصي ة  تةرمر ح مةثرر ا حول الةيخ حمود من مكربة اجلامع الك ري بلحن شج  
لة  )كامل ذير(  املساء، حا لوا القاء الق ض مل  املنة ين  منهم األتراذ كةا  يف ذ الذي 

ةةرأة،  ية ي ال الوقل مع الرنظيم الطالب  للحزب الةيوم ، لكنهم اترطاموا االفالت من ا
سة )كامل ذير(  اتذكر ف   األتراذ حس ما  سةاء ه  لة  امل ية  يف ذ جةا الق  الق ض مل (. ئن

ضةةةوانةوة،  كةةةين. بةثيَ مةان ب لةةَةكانى رابوردو سةى هة نةةاطرن با لةةةوة  طةة  نةةة ريَ هةةموو ئةما
ئةةبو  نةدة. نة سةتاو ئاي دةرخستنى هةلَةكانى رابوردوو، راستكردنةوة ئةجنال ئةدةن بؤ ئيَ

ئةةو مامؤستا ئةمحةد بةرطرى لةو ه كةة  نةةش  تةةوة، ئيَ بةؤ بيَنيَ سةاويان  يةا ثا ةآلنة بكات 
بةؤ  شةنان  شةارينةوة. ريَزي هةآلنةمان بةباكردووة، هةلَةكانى خؤمشان نةشاردؤتةوةو نايان 
مةارة  كةةى ذ لةة وتارة محةةد  سةتا ئة كةة مامؤ ئةو  يةنة ئيجابيانةى حيزبى شيو ى هةية 

نةةوة ى تايم دا هيَناى بؤ كردوون. ل18/10/2002ى رؤذى 31 ةوانةش طرنطرت بة ى ئيَ
بةى  تةة حيز ئةوةية كة شيو يةكانى كوردستان خؤيان لة يَراقضيَتى دةربازكردووةو بوونة
سةةةربةخؤيى  كةةةن،  شةةكراى ئة كةةة ئا نةةةيان  لةةةو ئاماجنا يةةةكيَك  سةةتانء  شةةيو ى كورد
طةةى  هةةر بةلَ نةةش  شةيو ى، ئةما يةانى  سةتكارانةى هاورِيَ كوردستانة. ئايا ئةل ئارِاستة را

بةةثيَى ئة كةورد  سةا  نةة: ئةو وة ن  كة ئارِاستة جياوازةكانى ئةوسايان هةلَةبوون؟ بؤ ؤو
نةاغ أمةبؤضوونى ئةوان نةتةوة ) ( نةبو، ئيَستا نةتةوةيةكى رةسةنة. ئةوسا كوردايةتى قؤ

بو، ئيَستا رةوتيَكى دروستى بةردةوامة، ئةوسا هاورِآ حةمة كوردايةتييةكةى منى بة وة 
ئيَستا هاورِآ ئةمحةد ئةلَا: )بةش بةحالَى خؤل لةسةر ئةو سوربوونء  كؤنةثةرستى بو،

بةى  سةا حيز كةةل(، ئةو بةايى ىلَ ئة ثيَداطريتنةى سةبارةت بةنةتةوايةتى خوازييةكةى ثريؤز
سةةربةخؤيى  سةتا  سةان، ئيَ عةاريفى قليا سةا م سةتانى، ئةو سةتا كورد قةى، ئيَ شةيو يى  يَرا

هةةر كوردستان.. ئيرت ئا بةو جؤرة. خؤ ناشا ب هةةموويان  نةة  سةتة جياوازا ئةةو ئارِا لةَيَن 
 راستبوون!! ضونكة بانى كوردستان هةريةك هةوايةو هةر يةك هةوا بووة.
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 ل ثيَشوالز  رك يام يو سيَكو
 بياييدال ل بارةطا  ثاسؤك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ااميي  هس ,د. ع بد لآَل ئاطسهن ,د. م محود ,مامؤساا س عد لةرِاستةوة:
 

 2002/ 3/11رؤذى  32نامةى )تايم( ذمارة رؤذ
 

هةركات ثارتىء يةكيَتى لةيةكنزيكئةبنةوة، ثارتيية بضوكةكان ثشتطويَئةخةن، 
 كة لةيةكيش دوورئةكةونةوة طرنطيان ثيَئةدةن.
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بتتا   يتت اايو دةدالت،  يتت  ة  برية ةره هتتَذة ب طيَسؤال هتتس در يتتي   شتتدال اام لتت م ئ لَق ه 
 ان ه ا ستن دةاات.ل ايَش اايو ب ردةمء ثاسؤكء ثاش

 
 * بائا رؤهَ  ل ثاسؤاي  بدةه   ة؟

ئةةةوةى  - لةةَيَ .. دواى  كةةةوة ب لةةةبارةى كاذي تةةريش  شةةتيَكى  جةةارآ  بةةةآلل با بةةةلَا، 
كةالَى  يةةك كورِو سةارد، ذمارة نةان هةلَث ضةا كيةكانى كاذيك بةبرِياريَكى كؤنفرانسى نةغةدة، 

يك، بةهاندانى حيزبى شيو ى قيادة با ئاطا لةو كؤنفرانسةو نةشارةزا لةسةركردايةتى كاذ
ئةةوان  يةة  كةردةوة. طوا سةيىء بآلو يةك نو سةةركردايةتى كاذ لةةدذى  بةةيانيَكيان  كةةزى،  مةر
بةؤ  طةة  يةك. بةلَ سةةركردايةتى كاذ تةة  يةان كردؤ سةركردايةتى كاذيكيان لةكارخستووةو خؤ

سةةركردايةتى كاذي نةة لة يةة ئةوا كةة طوا بةو  كةدان، نةشارةزاييان، ناوى هةندآ كةسيان برد
 كةضى لةرِاستيدا ئةوانة هةر ثةيوةنديداريش نةبوون بةكاذيكةوة.

 * ئ  ة  يا   ئيَوة  تيَدال ي بو؟
 با ناوى هةندآ لةئيَنةشى تيَدابو، بةآلل نةك هةمومان. -

 *  ةآلماان دالي  ة؟
ئةةمانزانى  - شةةوة  يةةكى تري نةخيَر، ضونكة ئيَنة لة يةك كاذيكنات هةلَثساردبو، لة 
نةدا  ئةوانة نةةبرد لةناوخؤيا ضةوو. زؤرى  بلَويَكى سةرئاونء هيضيرت. لةرِاستيشدا هةروادةر

يةةك  ئةةيلول، ذمارة شةى  سةى شؤرِ ئةةوةو هةرة ضةوو، دواى  كةدا  يةةك بة ية تيَكضوونء هةر
 دا ثاسؤكيان دامةزراند.11/9/1975 ويرت، لة 

 * ب ثسسو ئيَوة؟
كةة بةيانة - ضةةند نةخيَر، ضونكة هةنديَكيان لةوانةبوون  ئةةو  كةرد،  مةان دةر كةةيان دذ

 كةسة لةطةأل ثاسؤكيشدا زؤر نةمانةوةو بآلوةيان ليَكرد.
 *  ةاو اآ؟

يةان وةك  - وةكو شيَركؤى هةذار، فةرهاد ثالَةوان، حسةينى شيَ  حمةمةد، ئةوانى تر
كةة  نةةوة  نةدى بةئيَ مةةناردنء ثةيوة نةة نا نةةبرد، كةوت كةةريم زؤرى  ئازاد مستةفاو مالزل 

سةتا  هاوكاريان سةليَنانى، مامؤ بكةين. ئةو كاتة منء مامؤستا فايةق  ارف طةرِابووينةوة 
هةةةردى  ئةةلَنانيا.  بةةةزيش لة جةةمال نة تةؤر  يةةةوة. دك غةةدة ما هةةةر لةنة هةةردى  محةةد  ئة
نةةطوجناو  هاوكارى راستةوخؤيكردنء ماوةيةكيش بو بةسكرتيَرى ثاسؤك، بةآلل لةطةلَيان 

بةةهؤى  وازى ليَهان . دووجار نامةيان بؤ كةة  هةةردوو نامة من نوسى كة هاوكارييان بكةل، 
بةةآلل  مة  شوانةوة طةيشتة دةستم. منيش ئامادةيى خؤمم ثيشاندا كة هاوكاريان بكةل، 
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بةول  نةةباتى  يةوتى  يةاى ز وةى كؤمثان بةةرى ل نةةدا بةرِيَوة لةةو كاتا زؤر بةنهيَنى، ضونكة من 
ريوىء دواى ئةو ماوةيةك بةرِيَوةبةرى لةسليَنانى. ماوةيةكيش بةرِيَوةبةرى كؤمثانياى ئةف

مةة  1982كؤمثانياى مةوادى ئينشائى لةسليَنانى تا سالَى  كةردو بو شة   كة خؤل خانةن
 .*ثاريَزةر

َتوالر    بتؤ  * ئ   ر رمايئ رالي   د ال  ى رةسو شؤرؤش ط رؤالي  ة، زكرب هان طوالسسالي  ة 
 ئ   اؤمثايياي ؟عيَسالق. ضؤن ل س يَاايو ماها  ة  بو هشيا  ب رؤهَوةب ر  

مةارتى - لةةمانطى  كةةل  هةةر 1974من بةر لةوةى ثةيوةنديى بةشؤرِشةوة ب خةؤل  دا، 
محةد  كةة زاواى ا شةيد  حةامت  بدالر تةة  ئةةو كا سةليَنانى.  بةرِيَوةبةرى زيوتى نةباتى بول لة
كةؤليجى  كةارى  تةةل هاو غةداد. حا بةو لةبة نةةباتى  حسن بكر بو، بةرِيَوةبةرى طشتى زيوتى 

سةالَةكانى حووقم بو. برا شةبو  شةنان خؤ كةةوة  1966تةا  1963دةرايةتي غةداد. ثيَ لةبة
سةالَى  سةليَنانى  نةةباتى لة يةوتى  بةةرى ز مةى بةبةرِيَوة حووقنان تةواوكرد. هةر ئةويش كرد

سةالَى 1971 ئةيرت  هةةامت  1974.  كةةل،  لةةوة ب شةةى ئةيلو نةدى بةشؤرِ مةدا ثةيوة كةةة برِيار
سةةرجةمى ثارة شةتم.  هةةبو فرؤ يةوت  شةتة )هةرضى مةوداى ز سةى 130كةةى طةي ( سةدو

هةةزار  بةةران  هةزار دينار، ئةو كاتة ئةو ثارةية يةجطار زؤربوو، خةلَكى وا هةبو لةفةرمان
 دينار لةقاسةكةى دائريةكةيدا هةبوو ئةخيستة طريفانىء ئةوسا ئةضووة ناو شؤرِش!

يةد،  ئةةكرةلء د وةر مةج حةاجى  بةآلل من ئةو سةدوسى هةزارةل برد بؤ بانئ. ئةوسا 
ئةم  سنوق بون، زؤر سةريانسورِما لةو هةموو ثارةية. ئنجا نامةيةكم بؤ حاتةل نوسيى 
ئةةركى  مةن  سةيم: ) لةطةأل قةسينةى ثارةكةدا بةثؤستةدا ناردل بؤ حاتةل. لةنامةكةدا نو
ئةةةركى  مةةةوة.  شةةى ميللةتةكة نةاو شؤرِ ضةةنة  كةةة ب نةال  ثةةالَى ثيَوة تةةةوةيى  شةتنانىء نة ني

هةةموو ئةخالقىء برادةرايةتيش وا يةة وا  كةةل، بؤ كةةل نة نةةت لةوةزيفة كةة خيا ى ليَكردل 
بةؤ  بةو  كةةى برد تةةل نامة وةةوة(. حا مةوادةكانى شةريكةل فرؤشتو ثارةكةل بؤ خستنة بان
ئةيرت دواى  يةة.  ثةاكم هة بةةرى وا  مةن فةرمان خةزورى ئةمحةد حةسةن بةكرو ثيَؤ وتبوو 

تةةوةو  طةرِانةوةل حاتةل هاتة سليَنانىء سةردانى كردلء وتى تؤ لةجيَطةى خؤت ئةميَني

 
يةةتى  * يةَى خؤ سةى، ج ئةاطرينيش نو بةهةمان  شيَوة لةثاسؤكةوة نامةيان بؤ كاك  ةبدوآل 

بةدوآل  كةاك  ة بةؤ  ليَرةدا ئةو راستيية بلَيَم كة ئةو قسانةى لةل دواييةدا، لةهةندةرانةوة، 
شةارى  لةةناو  يةةر(  مةةدة تا كةاك  ئةاطرينء  هةلَبةسرتا، دوور بوون لةراستيةوة، ئيَنة )منء 

ثةةرِين، سليَنا بةوو دواى را نيدا هةميشة هاوبريو هاوكارى يةكرت بووين تارِاثةرِينيش، ئةوة 
 لةطةأل هاوبريان مو زل كةريمء مو زل شوان، مةكتةبى سياسيى ثاسؤكنان ئاشكرا كرد.
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ئةةفريوى  شةةريكةى  بةؤ  كةرال  نةةقأل  يةةك  نايةلَم نةقلَت بكةن بؤ جنور. هةرواش بو، ماوة
مةةن  كةدراو  ئةةى لةية مةةوادى غيزا يةةوتء  جةا ز يةةوت، ئن بةؤ ز مةةةوة  يةى طةرِا سةليَنانى. دوا لة

 طويَزرامةوة بؤ مةوادى ئينشائى لةسليَنانى.
هاتوضؤدا بو، ضاثكراوةكانى ثاسؤكى بؤ ئةهيَنالء لةو ماوانةدا بةردةوال مة  شوان لة

سةينندا.  نةديَك نو طةةأل هة سةؤك لة سةةركردايةتى ثا منيش راسثاردةكانى خؤمم ئةنارد بؤ 
يوسفة لضة لةمةوادى ئينشائى ثاسةوان بو، زوو زوو داواى مؤلَةتى ئةكرد. ئةمزانى ئةضا 

سةة بؤ سةركردايةتى ثاسؤك، رؤذيَك ثيَنوت بؤ ئةوآ ئةضيت. يو سف زؤر ترسا. ومت مةتر
منيش هةول. ئيرت يوسفيش هةموو جارآ نوسينةكانى ثاسؤكى بؤ ئةهيَنال. فرياى ذندال 
شةكرا  يةةك ئا شةدا لة طةةأل ئةوي سةليَنانيدا. لة شةارى  لةةناو  بةو  سةؤك  ئةنداميَكى ضا كى ثا

بةؤ  يةَرِل  يةان وةرط كةة بؤ نةةوة  كةوردى. بووين. جاربَك كتيَبيَكى  ةرةبى بؤ هيَنال  ى ئةوا
نةةاوى ) كةة  تةة كتيَبة سةةيف األ صةةنت  تةةؤر   سةةينى دك بةةو لةنو لةةة(  كةةدانى ال   . دواى تيَ

سةةر  كةة لة نةاردن  بةؤ  سةتةل  ئةةو هةلَبة نةددا  سةالَح هؤمشة مةة  ئةةنفال، بةحة نةدةكانء  طو
 طوندةكانء ئةنفال وتبوول، ئةمة هةنديَكيَتى:

 ئةو طوندانة مةرِوخيَنن
 ئةو طوندانة مةسووتيَنن

 كةلَى ئةو طوندانة زيرِة مةكةنبةبا ورة، لةدوو
 لةبةربوورة، تؤثى دةستى نامةردانة ئاطر مةدةن

 ئةطةر سزاى ئةو طوندانة سووتاندنة، ضونكة طوندى جؤرة خةلَكيَكى نةبةردن
 كورِة كورِةى ئةو طوندانة، وان لةضيا، ئةلَيَن ئيَوة ئةطةر ئازان، ئةطةر مةردن

 طوندانةين، وةرن وةرنوةرن ئيَنة جةنطاوةرين، دروستكةرى ئةو 
 ئيَنةين طيانء ضاوودةستى ئةو طوندانة، يةخةى ئيَنةى لةسةر بطرن

 وةرن لةمةيدانى جةنطدا دةرئةكةوآ كا سوارية، كا ثيادةية.
 كا لةسةر مافى نةتةوةى، لةطةأل ئيَوةى ترسنؤكا، يةك بةدةية

 ئةطةر كيشةى نارِةواتان، دةستةويةخة، لةمةيدانء كؤرِى جةنطدا
 ةأل ئةو خاوةن طوندانة، يا لةتاوان دةست هةلَطرتن، ئةجنال نةدةنلةط

 ئةوا لةجيَى ئةو طوندانة، ئةو مةردانة، كة دةستيَكيان ثياداهيَنان
 لةكةللةى سةرى ثةرِيوتان، طوندى جوانء رازاوةتر دروست ئةكةن.

سةةريان لةةى  نةدا كةل ثةرِىء ثيَشبينيةكانى ئةل هةلَبةستة هاتنةدى، ئةوةبوو لةراثةرِي
سةةالَى  نةةةوة.  نةدةكانيش تازةكرا سةةةركردايةتيةكى  1991طو سةةليَنانى  ثةةرِين، لة دواى را
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كةةريم،  مةو زل  لةة:  بةوين،  تةى  سةؤك بري تازةمان ثيَكهيَنا. ئةندامانى مةكتةبى سياسى ثا
 مو زل شوان، مةدة تايةر،  ةبدولَآل ئاطرين، كامل ذير.
تةةا سةةليَنانيةوة  ضةةكةكاندا لة هةةةموو شاروشارؤ هةةةموو  لة كةةردةوة.  مةةان  هةةؤك بارةطا د

نةة  تةةة ئيَ ئةةو كا شةةنةرطة ون،  ثةرِ ثيَ ضةةةكء  ثةرِ  كةان  هةةاتى 4بارةطا ضةوارى دا سةةةدى   %
بةةآلل  هةةبو،  شةنان  ئةةكردو ثاشةكةوتي طومرطنان بةرئةكةوت. بةو ريَةة كةمة ئيدارةمان 

كةةى  بةؤ هةلَبةاردنة يةة  نةةبو. بؤ ئةةوتؤمان  جةةماوةريَكى   1992لةضاو ثارتىء يةكيَتيدا 
 %( دةنطنان هيَنا.2.572لةطةأل حسكدا ليستةيةكى هاوبةمشان ثيَكهيَنا، كةضى تةنيا )

 *  التا ي بو ي  َا ةيو ىيض اورسي ك ل ث رل مايدال؟
يةةَةةى  - جةةة ر طةةر مةر نةةدا، 7ئة ئةةةبو لةثةرلةما نةةةرمان  سةةا نويَ تةةا  يةةة، دوو  % نةبوا

 شيو يش دوو نويَنةر. ئيسالمى ضوار، طةل يةك تا دوو.
 % بؤ؟7   رهَذة  * ئ
كةةى  - يةى ئةجنامة بةةآلل دوا ضةوكةكان،  راستييةكةى ئةوة ثيالنيَك بو دذى ثارتيية ب

 بةسةر ثارتىء يةكيَتيدا شكايةوة.
 * ضؤن؟

كةة  - شةة  ئةةبو، ئاشكرا ئةطةر ئةو ريَةةية نةبواية، كيَشةى ثةجنا بةثةجنا دروست نة
بو، نؤ تا دة نويَنةرى ئةو حيزبانة  يةكيَك لةهؤكانى شةرِى ناوخؤ، كيَشةى ثةجنا بةثةجنا

كةات  هةةر  لةثةرلةماندا بووناية، كيَشى هيَزةكان ئةطؤرِرا. بةتاقيكردنةوة دةركةوتووة كة 
يةةكيش  ثارتىء يةكيَتى لةيك نزيك ئةبنةوة، ثارتيية بضووكةكان ثشتطوآ ئةخةن، كة لة

يةةة، ر سةةت ن يةةكى را ئةةةوةش دياردة ئةةةدةن.  يةةان ثيَ نةةوة، طرنط يةةة دوورئةكةو سةةت ئةوة ا
 هةميشة يةك هةلَويَستى نةطؤرِيان هةبا بةرامبةريان.

 * ب لَ  تان؟
هةةاتى  - ثةةةجنا، دا ثةةةجنا بة سةةةر  ثةةارتى لة يةةةكيَتىء  كةةةوتنى  بةةةاردنء ريَ دواى هةلَ

طومرطيان لةثارتييةكانى تر برِى. كة تيَكضوون لةجاران زياتر  يان ليَكردنةوة. ئةو برِينى 
اريطةريَتييةكى خراثى كردة سةرمان. ضونكة ثاسؤك جطة لةو ثارةى طومرطة لةثاسؤك، ك

طةة  تةرةوة!! ج يةةنى  نةدآ   ضةةوانةى هة نةةبو بةثيَ تةرى  هةاتيَكى  هةيض دا ثارةى طومرطة، 
ضةةةكء  بةةةخؤيانء  سةةةربازييةكاؤان  لةةةكادرة  نةةدآ  نةةةوةى هة يةةاردةى هةلَطيَرِا لةةةوة، د

سةةتبو سةةى بة سةةرةفنان قور نةةةش مة سةةتثيَكرد. ئيَ لةةةوة دة نةةة ئوتومبي ضةةار كةوتي . نا
بريكردنةوة بؤ ضارةسةرى ئةو تةنطةةية. ثيَشنيارى من ئةوةبو كة لةو بارودؤخةدا تةنيا 
يةلء  ئةةو ئوتومب ثةارةى  طةةأل  نةة لة يةةى ماوما بةرِة ثارة ئةةو  خةباتى سياسى بكةين. ومت 
ئةةذى.  سةؤكى ثيَ ضةكانةى هةمانة ئةطةر ثيَويستى كرد بيانفرؤش ، ئةوا ضةند سالَيَك ثا
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يةةكى ضون نةا، لة  سةةر ناميَ سةةربازيانةمان لة كة لة يةك مةسرةفى ئةو ئوتومبيلء بنكة
بةؤ  تريشةوة دياردةى ئةو ئوتومبيلء ضةك رفاندنةش ناميَنا. دةستيشنان رةهاتر ئةبا 
خةباتى بريمةنديانة بةتايبةتى ئيَنة خؤمان هةر ثارتييةكى نةتةوةيى باوةرِدار ) وائدى( 

 . *ئةل ثيَشنيارة ثةسةندنةكرا بووين، بةآلل بةداخةوة
 * ل  ه ن ايَوة؟

ضةووكةكانى  - سةةرثارتيية ب يةة  شةارة خرا لة يةن سةربازكارةكاؤانةوة. ئنجا ئةو طو
يةة  سةا ثارتي تريش وةك حسكء طةل. ئةوةش بووة هؤى ئةوةى بريؤكةى يةكطرتنى ئةو 

 بيَتةئاراوة بةتايبةتى دواى دةنطنةهيَنانيان لةهةلَبةاردندا.
ثتارتو، * ئ هت ايَاوء  ئت   دةي ت  زكرة   تتدال  ىت مان اا اها ئ   دةي   ا ماي   ئيَوة  ل 

 ييشاي   ئ  ة ي بو  ا  ج ما ةر رةر   ئيَوة  اسد  ة  ئ  اليو  هساو ة؟
سةتيةكةى  - يةة، را سةةلةكة ن تارِادةيةك ئةشا وابووبا، بةآلل ئةوة هةموو نهيَنيى مة

نةة جةةماوةر  يةة بيَ بةانطيَكى ئةو سا ثارتية بةو رادة سةؤك ناو سةؤك. ثا بةةتى ثا بون، بةتاي
بةةآلل  بةون.  باشى هةبو. ئةو جةماوةرةش كة لةدةورى ثاسؤك بو، زؤر لةو دةنطانة زياتر 
كةةة  يةدابووةوة  جةةماوةردا رةنط لةةةناو  يةةك  يةةكيَتى بةرِادة ثةةارتىء  يةَوان  يةةكانى ن بةربةر

يةةة جةةةماوةرى ثارتي تةةةوة بة بةةةدوو كةر بةةو  شةةى كرد كةرِاى خةلَكةكة شةةةوة.  تيَ بضوكةكاني
هةندآ لةخةلَكةكة واى ليَهاتبوو كة دةنطى بؤ ئةمال ئةدا بؤ ئةوةى ئةو  سةرنةكةوآ. يا 
نةةديَك  مةةن لةهة بةةةاردن  سةةرنةكةوآ. دواى هةلَ ئةةةمال  ئةةةوةى  بةةؤ  ئةةدا  ئةةةو   بةةؤ  طةى  دةن
كةة  يةةكيَتى داوة؟  بةؤ  يةا  ثةارتى  بةؤ  يةان  كةة دةنط سةى  لةئةندامةكانى ثاسؤكء حسكم ثر

سةم ئةضوومة  كةة با ئةةوةبو  هةةر  بنجء بناوانى وةآلمة سةيرةكة، بؤل دةرئةكةوت كة هؤ، 
بةةا  بةةة  سةةرِينةوةى مةرةكة بةةةهؤى  طةةدان  ضةةةندجار دةن تةةةزويرو  يةةاردةى  جةةا د كةةرد. ئن
مةن  كةلَكةكةوة، ئةوةش تارِادةيةك هاوكيشةكةى طؤرِى. با ثالَةثةشتؤكةمشان برينةضا. 

بةةلَكو  سةتةكةى نةك هةر خؤلء خيَزانء كةسوكارل،  تةرى لي لةةثالَيَوراوةكانى  يةةك  ذمارة
بةدةن.  سةنوقةكانء دةنط نةة  ئيَنة، ئةوانيش خؤيانء خيَزانء كةسوكاريان نةيانتوانى بطة
من كة ئةل قسانة ئةكةل. مةبةستم لةوة نية كة بلَيَم ئةطةر ئةو كؤسثء دياردانة نةبواية، 

سةت ئةةهيَنا. مةبة نةان  يةة ئيَنةش ئةوةندةى يةكيَتىء ثارتى دةنط بةةو رادة كةة  يةة  م ئةوة
 دةنطنان كةل نةئةبو.

 
هةردو بةرِيَز  ةىل بةطى جافء بةختيارى شةوكةت، شايةتى ئةو  *

 ثيَشنيارةى منن.
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شةتنى  لةةبارةى بةئةجنامنةطةي كةرد  بةؤ  نةال  سةةرةكيةى هيَ راستييةكةى ئةو هؤكارة 
كةة  يةة  ئةةويش ئةوة سةؤكيش.  شةتنى ثا بةؤ بةئةجنامنةطةي كةاربو  كاذيكةوة، هةرهةمان هؤ

كةا ئةةو هؤ ئةةطينا  خةةملَيوة.  كةوردا نة نةةى بريوباوةرِى نةتةوايةتى هيَشتا لةناو  رو رةخنا
يةا  يةك،  لةكاذيك ئةطريان وةك ئاشكرا نةبوونى سةركردةكانى، يا نةويَران بؤ ضوونة ناو كاذ
بةةرةنطارى  نةة  تةد، ئةوا ئةةيلول.. ه شةى  طةةريَتى شؤرِ يةا كاري سةى،  كةانى ما نةدةى  ثرِوثاطة
ضةةونكة  نةةةوة،  لةةدةورى كؤنةبوو خةةةلَكى  سةت  هةةةروةك ثيَوي ضةى  نةةةوة، كة سةؤك نةبوو ثا

 هيَشتا بةتةواوى نةخةملَيبو. بريوباوةرِةكة
 * ئ   د الهو.. ثاسؤك ضو ب س رىات؟

شةيان  - سةتى هاوبة بةةاردن لي بةؤ هةلَ وةك ومت، ثاسؤكء حسك زؤر لةيةكنزيكبوونةوة 
هةبو، ليستى ش . دواى هةلَبةاردن، ثارتى طةل بةسةرؤكايةتى بةرِيَز سامى  بدالرمحن، 

هةةر  ئةوانيش هاتنة ثالَنانء بةهةرسيَال، حيزبى يةةكطرتن  بةى  يةكطرتننان ثيَكهيَنا. حيز
 لةسةرةتاى دروستبوونيةوة، خؤرةى مردنى خؤى ثيَبو!

 * َؤرة  مسديو َؤ !!
 بةلَا، بابزان  ضؤن؟ -

 يةكةل، يةكيَـتى بري، لةناو سةركردةكانى سا ثارتييةكةدا نةبو.
شةيَنةو زةب كةة دةردى  زةبروة شةيَن * دووةل: مةسةلةى سةرؤكايةتى )زة امةت(  روة

ثةى  بوة لةنةتةوةى كورد بةدريَةايى ميَةووى سياسينان، لةحيزبى يةكطرتنيشدا كارى خرا
يةةكطرتن  كةؤنطرةى  خؤى كرد. بةتايبةتى لةنيَوان سةرؤكايةتى طةلء حسك دا. هةر دواى 

ذمارةيةك لةوانةى دةنطيان كةمهيَنا بؤ سةركردايةتى، وازيان  27/8/1992-20رؤذانى 
تةردا، لةحيزبة تازةكة  نةديَكى  ضةاو هة بةةآلل لة بةةيَردران،  نةةش هةلَ نةا. ئةوا يةةكطرتن( هيَ (

 دةنطةكانيان كةل بو.
 

 *  ةاو اآ؟
وةكو خواليَخؤشبو رةسوأل مامةند، شيَ  حمةمةدى شاكةىل، شريوان شريوةندى كة  -

لةةكادرانء  يةةك  شةى ذمارة بةوونء هةريةكة سةتان  دوايى تيَكةلَ بةيةكيَتى نيشتنانى كورد
 رى حسكيان بةدواوةبو.جةماوة

يةدا،  يةازدةى ثارت لةةكؤنطرةى  نةةوة:  جيَى خؤيةتى هةر لةمبارةيةوة ؤونةيةكيرت بيَن
ثةارتى  سةةركردايةتى  بةؤ  ثةاآلوتن  لةةكاتى خؤ يةةك،  بةون بة دواى ئةوةى ثارتىء يةكطرتن 
هةةرا  بةو بة يةان  طةةل ليَ يةكطرتوو، يةكيَك لةسةركردةكانى حسكء يةكيَك لةسةركردةكانى 
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ئةوةى ناوى كاميان لةسةر تةختةى رةش لةثيَش ناوى كاميانةوة بنوسرآ!! هةر  لةسةر 
 دواى كؤنطرةى يةكطرتن، بةرِيَز دكتؤر مةمحود  ومسانيش وازى هيَنا.

طةةليش  سةكء  بةو، ح سيَهةل: جطة لةوةى سةرضاوةى طومرط لةهةرسا حيزبةكة برِرا
سةة نةةوة. لة بةى يةكطرت نةاو حيز نةة  لةَةوة هات بةةو. بةةطريفانى بةتا شةتومرِمان زؤر مةة م ر ئة

ثاسؤك كة ريَةةى طومرطى لةطةلء حسك زؤر كةمرتبو، ثاشةكةوتيَكى باشى هةبو، كةضى 
ئةوان وتيان خاوةنى يةك فلس ن ! لةوةآلمى ئةو قسةيةدا، من داوال ليَكردن كة تؤمارى 

سةة كةل حساباتيان بيَننء بةحساباتى هةرسا ثارتييةكةدا بضينةوة. كةضى طالَتةيان بةق
مةارو  بةةثيَى تؤ هةةمووى  سةؤك  سةاباتى ثا كةدا ح ئةةوة لةكاتيَ ضةى؟  مةارى  هاتء وتيان تؤ
نةة  يةةى ئيَ وةسألء واذوو بوو تا رادةى فلس. ئيرت طةلء حسك ضاويان برِية ئةو برِة ثارة

 مابوومان، ئيَنةش برِيارماندا كة يةك فلسيان نةدةينا.
 * ئ   د الهو ضياان ل   ثارالي  اسد؟

ومت حسابالان زؤر ريَكوثيَك بو، لةدواى راثةرِينةوة كة هاوبريمان مو زل ئيَنة وةك  -
يةان  طةةأل خؤ يةان لة نةةى مابو ئةةو ثارا نةةوة.  شةاخ هات ئةةوانيرت لة شةوانء  كةريمء مو زل 
هةاوبري  يةةك  يةَدو ماوة هةاوبري ئوم هيَنايانةوة. دةستوريَكى حسابالان ريَكخست. ماوةيةك 

بةو مسكؤ بوونة سنووق ئةمينى )خة هةادى  سةتا  شةبو مامؤ ئةةوان خواليَخؤ زنةدار(. دواى 
تةا  نةةوة  هةادى ما بةخةزنةدار. ئيرت ثارةكانء هةنديَك ضةكء تةقةمةنى هةر  ى مامؤستا 
بةةر  كةة بةرام دواى يةكطرتنيش لةطةأل ثارتيدا. ئةويش هةموو ئةوانةى لةمالَةكةى خؤيدا 

ى لوى ضوارى ثارتى، بةآلل لةكاتى لوى ضوارى سليَنانى بو، قايم كرد. خؤشى بو بةئةندام
هةةموويان 1994شةرِى ناوخؤى مايسى  هةادي داو   سةتا  كةةى مامؤ سةةر مالَة دا، دايان بة

مةن  كةرِى.  برد. جطة لةو ثارانة، ثاسؤك نيوةى دةواجنيَكء ضاثخانةيةكةيشى لةسليَنانى 
لةة ى  سةثيَردراو  بةةمن  ضةاثخانةكة  بةةآلل  نةةبول،  كةة  سةى ئاطادارى كرِينى دةواجنة دادنو

ضةاثخانةكةل  بةو،  شةارةزاييم زؤر سليَنانى بةناوى منةوة تؤماركرا. من لةكارى ضاثخانةدا 
هةستانةوة، هةر بةوردة دةستكةوتى ضاثخانةكة، هةموو ناتةواوييةكانيم تةواوكرد. وردة 
مةان  شةتانةمان  ى خؤ ثةارةو  ئةةو  نةة  ئةةدا. ئيَ شةنان ليَ وردة يارمةتؤ مالَة شةهيدةكاني

شةةرِى هيَشتةوة،  خةةوة دواى  بةةآلل بةدا ئةةطات؟  ضةى  نةة بة ولان بابزان  ئةو يةكطرتنا
مةةةن  بةةةةآلل  سةةةرداطريا.  سةةةتيان بة هةةةةموويان دة شةةةوة،  نةةةة، بةضاثخانةكة نةةاوخؤ ئةوا
ضاثخانةكةل بةثيَى ليستةو بةئينزادا بةمامؤستا ئةمحةد لةيةكيَتى نيشتنانى. ئةوانيش 

كةؤرِةو(. ضاثخانةكةيان طواستةوة بؤ طةرِةكى بةران ضةاثخانةى  نةا ) سةليَنانىء ناويان ان لة
هةاوبري  سةت  كةةس نةيبي بةةآلل  يةة.  ثةارتى ن شايانى وتنة من زؤر هاوارل كرد كة ئةوة هى 
سةةرى  نةيش لة طةةر م كةرد ئة سةةيرل  سة ل  ةبدول كة حماسبى ضاثخانةكة بو، طرتيان. 
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بةة كةاى  كةرا ت نةدةل ثيَ هةةر ئةوة تةةدا  سةة ميان ىلَ برِؤشتناية ئةطريال. ئيرت لةو كا ردانى 
تةا  ضةاثخانةكة. وا نةى  ثةيَش طرت كةة  لةَيَم  بكةل. ئةوانيش بةرياندا. ئةشا ليَرةدا ئةوةش ب

ةوة هةموو شت بةرةو طرانيةكى خيَراو زؤر ئةرِؤيشت، من لةطريفانى  1994لةسةرةتاى 
( سةدوبيست هةزار دينار كاغةزو كارتؤمن بؤ ضاثخانةكة كرِى. ومت دوايى 120خؤل بايى )

بةةدوىل  سةة ل  ة ضةاثخانةكة لة سةكةوتى  يةةا وردة وردة لةدة مةةوة  سةؤكى وةرئةطر يةا لةثا
ضةوو.  نةيش تيا يةةى م وةرئةطرمةوة، بةآلل فريا نةكةومت لةهيضيانى وةرطرمةوةو ئةو ثارة
نةةدآ  بةةؤ هة مةةةل  ضةةاثخانةكةل دا. نا نةةةوةى  هةةةولَى وةرطرت ضةةةندجار  نةةةدا،  مةةن كؤلَن

شةكاتيان ىلَ  ليَثرسراوانى يةكيَتى نوسى، لةوانة كاك نةوشريوان، كاك نةوشريوان وتى بضؤ 
بكة!. منيش بةهؤى دادنوسى سليَنانيةوة ئينزاريَكم بؤ مامؤستا ئةمحةدو بؤ ليَثرسراوى 

 بةشى دارايى نوسى، بةآلل هيض وةآلميَكيان نةدامةوة.
طةرتء  يةةكيان  ثةارتى  طةةأل  يةةكطرتنيش لة بةى  هةات. حيز بةو جؤرة كؤتايى بةثاسؤك 

بةةثارتى بةبرِ بةوو  يةةوةو  نةاوى ثارتي يةة دواى  يةةكطرتو خرا شةةى  يةازدة و كةؤنطرةى  يارى 
ثةاريَزةران  طةةأل  يةةدا، لة ئةةو كؤنطرة لةةكاتى  نةيش  يةةكطرتو. م ـةـ  سةتان  ميةوكراتى كورد د
شريوان حةيدةرىء كاكةرِةشء هةظالَيَكيرت بةناوى نةمجةدين يوسيفيةوة، كراينة ليةنةى 

لةةة شةةكاتانةى  لةةةو  ضةةانةوة  يةةةوة. دواى ليَثيَ سةةراوان بةرزكرا نةةدآ ليَثر كؤنطرةدا دذى هة
تةا دواى  تةواوكردنى ئةو كارة، ئيرت نةمن لةثارتيم ثرسيةوة نةثارتيش لةمنى ثرسيةوة 

نةيش 31 كةردل. م ى ئار كة لوى ضوار هاتةوة سليَنانىء كاك بروسك داواى طةرِانةوةى ليَ
ئة كةة  نةا  هةةذارل دا سةةرى  حةةفتا نو نةةوة. دوو مةرجم دانا. ناوى  بةؤ بدِ نةةيان  ةبا مانطا

لةةو  مةن  نةةوةو  ضةوار بكة لةةلوى  داواشم ليَكردن كة سةنتةريَكى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى 
ضةةاوى  نةى لة كةةةى م سةكيش نامة كةةةوتن. برو يةاى وةآلل نة بةةةآلل فر كةةل.  سةةنتةرةدا كارب
لةةدةرةوةى  مةن  كةة  مةةى  ميَزةكةيدا بةجيَهيَشت!! دواى ئةوة خؤل طةيشتنة ئةو ئةجنا

 يزبايةتى ئةتوامن زياتر خزمةت بكةل.ح
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 2002/ 19/11رؤذى  33رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

 بةشري موشري هةرطيز درؤى نةكردووة، راستيشى نةوتووة
 

اتتورد  ضتتو  يتت ض بؤ ستتيارةاان زكرن، ل  ال * ثس
يت بوة؟  ست رب َؤ   ستو  هت او سيا تائيَساا ق  الرة
يتتَوة؟  بتت رؤال  ئ ستتا   ئتت   م ب  بتتؤ  كتتسؤ  ضتتو ب

ئت   ى  لَس ي ايديو ئ   ى  آلي   ثيَشرت درال ن بؤ 
ستتتتاان  ستتتت رب َؤهو اورد هتتتتا  ستتتتا ؟ ئا م ب 
طتت ىلَ  يتتدراللَو؟  ئت ر ب ر تتتان ب رالم هت ؟ رال اارهكسدة
ستتا ه ك  جتارؤ ى لَوهَ بتا  بت آلم  تتسه .  ستيار   ثس
ات  ء  اتات يا ة ات  زكر  كت هن  ل س ر مسكظيَ  ب
طتت ىلَ  متتايو  ست ر ز اتت اايو ل  ست اايوء بريكة ق

يو اوردة، ل  الي  ب رؤهَ الن د. ا مال ل سياس تكارال
ستيرت   ئتاد  زكر ا  ستان رو ستو ، د. ئين ستا را رة يت زةدهن م روئاد، د. ج مال ي ب ز، د. ع
شتتيَوة.  يتَوةش ب ى ماي لتت  ة ئ ستيلورؤم .  ظتتار   ئت تو طؤ متت ش. ب تاه ظتار  رك يا يتدؤ طؤ ى 

ئت اسؤ ئيَ هتاتس ب تاهئ تو ل م دمياي ه دال ض يدجار يا ةا   د  بارةبو ة ة.  شتكيَكو ز ستاا تي
 خب ي  س ر ئ م ا سيَاي ؟  التا ب شري موشري؟

 بةلَا، من ثارضةيةك هةلَبةستيشم بؤ وتووة. -
 * اام ه ؟

 ئةمة دةقةكةيةتى: -
 طةىلَ ئازاديى لةيادو بري بآ

 خاوةنى رؤَلةى وةكو بةشري بآ
 بةشري موشري بآء كامألء ذير بآ

 بؤ كوردستانى قةَلغانى شري بآ
 ة ئةبآ بطا بةئاواتئةو طةل

 سةربةخؤ هةَلكا بةيداخى وآلت
 * بؤ؟ 

 ضونكة بةشري خاوةنى خواستء ويستيَكى ثؤآلي  بو بؤ ئايندةى نةتةوةكةى. -
 * ضؤن؟
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هةةروا  - ضةؤنة؟  ئةةو  مةى  سةرآ، وةآل سةةر بنو يةة زؤرى لة سةتةى ئةوة ئةل مرؤظة شاي
ضة مةةمن، رؤذى  سةالَى تة حةةوت  كةةى  طةةأل بةئاسانى نادريَتةوة! من نزي تةةميَريَك لة ةند كا

سةةيارةكانى  مةةى ثر لةةةنيَوان وةآل مةةداو  لةةل بريةوةريانة يةةةتى  يةةَى خؤ سةةةربرد، ج ئةةودا بة
 بةرِيَزتانةوة، بةكورتى بةخويَنةرة بةرِيَزةكانى رؤذنامةى ريَزدارى )تايم(ى بناسيَنم.

 * َ لَكو اوؤ بو؟
شةةت - ئةةةو سةرطرو بةةةثيَى  ضةةييةكان،  لةةَةى موتاب خةةؤى سةةليَنانى، لةبنةما كةةة  انةى 

سةةالَى  بةةرى  لةةةدايكبووى دةورو يةةوة.  سةةوثاى  1880ئةيطيَرِا سةةربازو لة ئةةةكرآ بة بةو، 
تةة  مسةانى، رووئةكا ضةوونى  و ئةةرِوات، دواى تيَك نةدانى(  بةت قوما  ومسانيدا تا ثلةى )زا
ئةةةطرآء  ضةاك را شةاطردى  سةةتاو  ئةةناو وة خةةياتى دا كةةانيَكى  نةة دو غةداد، لةحةيدةرخا بة

كةان ناوبانط دةرئةكات ب سةيَتية كوردة كةانء كة ةخاوةنى مةقةستى زيَرِين. وةزيرة كوردة
كةةةن  كةةةى ئة طةةةن دوكانة يةةَى ئة كةةة ت بةةةدرون.  ئةةةدةن  بةةةرط  ئةةةو جلو غةةداد،  ى  لةبة

 بةديوةخان.
 * بؤضو ئاساهو ي بو؟

سةةايىء  - سةةيَكى ئا يةةةكيَكيان كة بةةوةوة!  ظةةةدا كؤبوو لةةةل مرؤ سةةيَتى  ضةةونكة دوو كة
بةةهرةدار،  نةخويَندةوارو بةرطدرويةك، كةةوتووى  سةيَكى هةلَ يةةوة كة ئةويرتيان: بة ى خؤ

 طةورةى هةموو كورد، زانا، نووسةر، فةيلةسوف، ئازا، جوان، جةواميَر.
 * د   ا سيَاو!

ئةةةوة  - سةةيَتى،  ئةةةوترآ، جوتكة يةةَى  سةةيدا ث سةةىء ثزيشكنا ئةةةوة لةدةرووننا بةةةلَا، 
يةة كارد جةا هة ئةةبا،  شةيةى نةخؤشييةكى دةرونية، تووشى زؤركةس  ئةةو نةخؤ نةةوةى  ا

شةيَوة  هةةزاران ) كةات وةك  تةاأل دة سةكى  شةة ئيَ شةري. هةي كةو بة ئيَسكى سووك ئةكات وة
كةةة  ئةةةبينى  كةةس  يةةان  بةةدة: رؤذى دة سةةرنج  تةةؤ  يةةة.  ئةةل زةمانة شةةريى  شةة(ى بة ضةوا
لةةةخؤى  ئةةةكرآء  فةةووى تيَ يةةةتى،  يةةةكى ثارتا لةةةو ثاية يةةا بةث يةةةك،  كةةةو بةوةزيفة هةرية

ةل بارة دةرونيةشيان بةزيانئةطةرِيَتةوة بؤ خةلَكى ترو بؤ كؤمةأل. ئةطؤرِآء كاردانةوةى ئ
رؤت  زيادئةكةن. كؤسث ئةخةنة ريَى كارى رةواى خةلَكةوةو ئاوا لةل جؤرة ئةجنامانة، 

 ئةوانةشيان كة هيضيان بةدةست نية، يا هةر ثؤزليَئةدةن، يا هةميشة ثيش ئةخؤنةوة.
 * ئةى بةشري؟

كةةنينى بةشري وا نةبوو، بةلَ - شةىء ثيَ طةةيان، خؤ سةوودى ئة ئةةو  كو بةثيَضةوانةوة، 
 ئةجنامئةدا.
 *  ةاو؟
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نةد  - يةَى دةولَةمة هةةبو، ث وةكو ئةوةى ئةو لةبةرطدرويَتييةكةيدا دةسكةوتيَكى زؤرى 
سةوف  سةةرو فةيلة نةاو نو كةوردو زا طةةورةى  خةؤى بة ضةونكة  بةةآلل  كةرِى.  خةانووى ثيَ بةو، 

بةا يةةةك  هةةر ريَطة سةةت بة نةةاوةدا وازى  ئةةزانى، ئةيوي لةةو ثيَ كةةا.  كةةى ب مةةةتى نةتةوة خز
ضةةاثةمةنيية  شةةتنى  بةؤ فرؤ يةةةك  كةةردة كتيَبخانة كةةى  نةةاو دوكانة كةةى هيَ لةبةرطدرويَتيية
يةةةةكرتبينينى  نةةةوةو  نةةةديَكى كؤبوو كةةردة ناوة كةةةةى  تةةدا دوكانة يةةةكان. لةهةمانكا كوردي

يةا سياسةتكارانى كورد. ئنجا  ريى لةوةنةبو كة هةر كةسيَك نةيويَراية  كتيَبيَك يا وتاريَك 
بةآلوى  يةةوة  بةةناوى خؤ مةادةبوو  ئةةو ئا تةةوة،  هةلَبةستيَك بةناوى خؤيةوة ضاثء بآلوبكا
هةةق  سةيَثارةى  ضةاثكرد:  نةةى  ئةةل ثةرِاوا ئةكردةوةو لةسةر حسابى خؤى ضاثى ئةكرد. 

يةان 1930ثةرستى سالَى  كةوردىء دة نةاوى  ، بةدواى ئةودا: مصباح الديوانء ناميلكةى 
 هةلَبةستى نيشتنانىء نةتةوةيى لةرؤذنامةو طؤظارةكاندا.وتارو 

 *  و ي ه ك ل   ى لَئ سااي ؟
 فةرموو: -

 مةيل ديسان مةيل، دَل ثِرة لةمةيل
 دأل كةيلة لةخةم لةبةر مةيلى لةيل

 لةيلى من وةتةن منم مةجنونى
 هةردووال توش بووين كزىء زةبوونى

 هةرطيز النةضوو مةيلى لةناو دأل
 ةتةمنة بشضمة ناو طألوةتةن، و

 تادايكى وةتةن ديلء يةخسرية
 دَلثةستء خةمبار بةشري موشرية

 * ئ م  ىو ايَي ؟
كةةى  - غةدادةوةو بةبارةطا هةاتبووة بة بةةنهيَنى  هى هةذارى موكريانية كاتيَك كة تازة 

سةةكةوتيَكى  شةتنةكةى، دة ضةةاثةمةنى فرؤ شةدا  جةا لةرِاستي شةةنابوبو. ئن شةري ئا شةري مو بة
ضةى وةهاى نةبو ك هةات هةر تةا وايليَ نةةدا  كةؤلَى  هةةر  ئةةو  بةةآلل  بةةيَنا.  ة خؤىء خيَزانى 

كةةوت.  هةةذار  سةتء  يةدا كةمدة سةاآلنى ذيان لةوةوثيَش دةستيكةوتبوو، داينايةوةو لةدوا 
سةالَى  شةى  1963ئةوة سةربارى ئةوةى كة ثرذى ستةمكاريةكانى رذيَنى بة س  بةشريي

كةة طرتةوة. لةو سالَةداو لةتةمةنى هةشتا سالَ بةو  كةدا  نةةى لةرؤذانيَ يَدا طرتيان! ئةو طرت
ئةةكران.  شةويَن  بةا سةرو يةا  زؤربةى ئةو كوردانةى ئةطريان، يا ئةشكةجنةى زؤر ئةدران، 

شةكةوتء رؤذى  يةانى  30/6/1963ئةو ئةطةرضى زوو بةربو، بةآلل لةو خورثةية نةخؤ ط
 ثاكى سثارد.
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 * ىيض  ةسيَايَكو ي اسدبو ؟
 با، سا وةسيَت. -

بةةآلل يةكةل يةَةن.  : لةسليَنانى لةطردى مامةيارة لةتةنيشت ثريةميَردو مامةيارةوة بين
كةةةركوكء  لةةةنيَوان  ضةةؤبو  غةةةى هاتو كةةةى قةدة شةةكةوتنء مردنة نةةى نةخؤ خةةوة رؤذا بةدا
ئةةةو  سةتاش  سةثيَردرا. ئيَ كةةرخ  مةة روف لة شةيَ   سةتانى  ئةةوة لةطؤرِ بةةر  سةليَنانيدا. لة

كةة وةسيَتة لةئةستؤى رؤشنبريانداية، بة سةتةكان  شةري وي بةةرو بة تةةى مةدة تايبةتى حةو
 لةسةرمانة ئيَسكوثروسكةكانى بهيَنينةوة بؤ مامةيارة لةدةرفةتيَكدا.

يةَى  ئةةوةى كر دووةل: ثيَشطرتنةكةى، من داوال ليَكرد كة خانووةكةى وةقف بكات بؤ 
بةةآلل ساآلنةكةى تةرخان كريَت بؤ يةكةمةكانى ئامادةييةكانى سليَنانى، ئةويش رازى بو  ،

 فرياى وةسيَت نوسينةوةكةى نةكةوت.
 سيَهةل: سنوقةكة.
 * س وق ا  ضي ؟

طةةورةى  - سةنوقيَكى  يةدا  شةتةوةى دوكانةكة شةى ث سةناكة! لةبة ئةوة نهيَنييةكى تر
هةةةر  يةةةكانء  نةةة نهيَني ضةةاثةمةنىء بةيا بةةوو  يةةار  يةةَدرابو. واد لةةَى ل شةةة قف هةةةبو هةمي

سةنوقةوة. و ئةةو بةلَطةنامةيةكى ترى ئةخستة ئةو  كةةس  نةى  كةة دواى مرد كةرد  سةيَتى  ة
تةةوة،  يةة بيكا بةؤى هة سنووقة نةكاتةوة هةتا جةمال نةبةز ئةطةرِيَتةوة وآلتء تةنيا ئةو 
ضةةندجار  سنوقةكة براية مالَى فةوزية خانى كضى لةطةرِةكى ئيسكانى رؤذئاواى بةغداد. 

ن خؤشم نايكةمةوة، داوامان لةفةوزية خان كرد ريَطةمان بدا ئةو سنوقة بكةينةوة، وتى م
ئةوة وةسيَتى باوكنة، ئةبا جةمال نةبةز بيكاتةوة.. ئةويش تا ئيَستا هةر لةئةلَنانيايةو 

 نةهاتؤتةوة.
 * ئ   اورؤ  ي بو؟

نةة  - ئةةيوت ئةما ضةونكة  نةةبو،  يةان رازى  بةةآلل ليَ با، سا كورِ، شاملء هشالء نزار، 
 هيضيان وةكو خؤل فةيلةسوف دةرنةضون!

 * ر ه  سوف؟
ر  - ا بةلَا، ئاخر هةر لةسةر ئةوة لةطةأل هةذار تيَكضو، رؤذيَك ئةبيَتة مشتومرِيان، هةذ

ثيَى ئةلَا: تؤ فةيلةسوف نيت، بةشرييش لةوةآلمدا ئةلَا: رؤحةكةل تؤش شا ري نيت، تؤ 
نةةوة  تةى لةتارا شة رييت. لةطةأل دكتؤر مارف خةزنةداريش لةسةر ئةوة تيَكضو، بةشري و

ئةنكةرة. دكتؤر وتى ئةمة راست نية، ضونكة لةنيَوان تارانء ئةنكةرةدا بةثاثؤرِ ضول بؤ 
ئةةو  لةةنيَوان  سةتا  نةازامن ئيَ مةن  بةؤ  تةةوة!!؟  دةريا نية! بةشري وتى تؤ من بةدرؤ ئةخةي
سةيَكى  دووشارةدا دةريا نية؟ من باسى ئيَستا ناكةل، باسى ثيَش سةفةربةر ئةكةل!! كة
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يةةك تريش دلَى ئيَشاندبو، ئةوسا شةرِى  بةو، هةر يةدا  ساردى نيَوان سؤظيَتء ض  لةطةرم
يةةوة.  بةاوةرِى ليَكئةدا بةجؤريَك هؤى ئةو شةرِةى نيَوان سؤظيَتء ضينى هاوساء هاوبريو
ئةو واتا بةشري وتى: ئيَوة نايزانن ئةوة من ئةزامن هؤى ئةو شةرِة ضية.. هؤكةى ئةوةية، 

 بةرثا نابا؟ فآلن كةس لةمؤسكؤ با، ضؤن شةرِى نيَوان ض ء رووس
 * ئ  ة اآ بو؟

تةةوة،  - تةةش بطيَرِيَ بةووة، نوك برادةريَكى خؤمانة، ناوى نابةل، ضونكة دلَى زؤر ناسك 
ئةو هةر تورِة ئةبا.. من مةبةستم لةطيَرِانةوةى ئةو شتانة ئةوةية كة هةلَسوكةوت لةطةأل 

ى كة ئةيوت، بة ى بةشريدا ليَزانينى ئةويست، نةئةبو دلَى بئيَشيَنيت. ضونكة ئةو شتانة
جةار  يةش جار يةئ وةرد نةةد تؤف يةة. حم سةت بوا خؤيةوة راستبو، ئةبواية بة ى تؤشةوة را
سةةةر  يةةى لة بةةةكانى وةرد لةةَةى ليَئةكردةوةكتيَ بةةةوة تؤ شةةرييش  يةةةوة، بة ضةةى ئةدا بةرثةر
تةؤ  بةى  كةةلء كتيَ يةةتى نا ئةيرت كوردا بةرِؤ  رةفةكان دائةطرتء ئةيدايةوة بةسةريدا ئةيوت 

نووسةريَكيش تورِةبو، ثيَيوت: تؤ نابا دمياغت هةبا؟ ئةتةوآ من كتيَبيشت نافرؤشم! لة
 بؤ بفرؤشمء ثارةشت بدةما!؟

 *  تت ئ   َؤ  ئ   قساي   ب   ة رالست بو!؟
سةالَى  - كةة  ئةاددا  سةان فو لةةطؤظارى  1985بةلَا، من لةوةآلمى وتاريَكى دكتؤر ئيح

هةة شةري  مةة: بة بةوةوة، وتو بةآلوى كرد كةورددا  سةةرى  شةةى نو نةةكردووة، راستي رطيز درؤى 
 نةوتووة.

 * ضؤن ضؤن!؟
سةةية  - ئةةل ق مةة:  مةةدا وتو ئيَوة ئةل قسةيةتان بة وة سةير نةبا، من هةر لةو وةآل

شةكنينةكانى  شةتاينء ث كةانى ئةني تةازة، دواى بريدؤزة سةتى  يةة، زان هيض ناكؤكيةكى تيَدان
ضةونكة  يةة،  سةوكةوة روزةرفورد، سةناندى كة رِةش ثيَضةوانةى سثى ن مةاددة لة تةوانرا 

طةةةرلء  بةؤ  سةاردةوة  سةثى، لة بةةؤ  شةةوة  طةة، لةرِة بةؤ تون شةةلةوة  قةورس، لة بةؤ  يةَت  بطؤرِ
سةتنى  هةمووشيان بةثيَضةوانةوة، بؤ تاقيكردنةوة: هةنديَك ماددة بةطؤرِينى ذمارةو ريَكخ
لةةةى  نةديَك طةردي طةؤرِينى هة يةةكيرت. وةك  جةؤرة مادة بةؤ  طةؤرِان  لةةكانيان،  تةوىى طةردي

شةرييش ني سةةفةى بة تةد، فةل ئةالَتونء.. ه بةؤ  رتؤج  بؤ طةرديلةى ئؤكسج ، هى ثالت  
يةاتر  نةةدا ز لةةل رؤذا يةة  دةرخيست كة رِاستىء درؤ ثيَضةوانةى يةك ن . ئنجا ئةل دياردة
كةةةآلو  نةةةى تيَ هةةةموو درؤيا ئةةةو  نةةة  تةةؤ برِوا سةةةتدا،  لةةةبوارى سيا بةةةتى  ئةةةبينرآ. بةتاي

لةةو بةذمارةيةك راستى ئةكريَن ل طةوآ  يةةت.  يةَوة نا وةةى ل سةيش ن سةةتداو كة ةدنياى سيا
لةةدألء  هةةمووى  شةري  هةموو ضةثلَةية بطرة كة هيضيان لةدلَةوة نية، دةى خؤ ئةوانةى بة
ئةةةبو  خةةيالَى ليَ كةةة خةوو هةةبوو  شةتيى  بةةةهرةيكى سرو ئةةو  يةةةوةبو،  سةافى خؤ نةى  دةور
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ئةةةبو بة خةةؤى ليَ يةةةوة،  يةةدا ئةد سةةةرهاتى خةلَك خةةؤى لةبة سةةت،  سةةتانة بةرا لةةَةوانى دا ثا
طةةةر  خةةؤى، ئة بةةةهى  ئةةةبوو  سةةرتاوةكانى ليَ طةةة بي كةةانء دةن نةةة بينراوة يةةةكان، ويَ جةنط
يةى  لةخةويدا، بؤ ؤونة: زانايةكى فةرِةنسى ثرسياريَكى ليَبكرداية، ئةو بؤ رؤذى دوايى ليَ

ر ئةبوو بةرِاستء وايئةزانى ماوةيةك لةوةو بةر ئةوةبووةو ئةويش وةآلمى داوةتةوة. ئةطة
كةة  يةةوة  خةؤى ئةطيَرِا يةةكى  ئةةويش نةبةرديَتي يةة  شةنةرطة بكرا يةةكى ثيَ باسى نةبةرديَتي
كةةناز  يةزى بةخا شةكريَكى ئينطل يةَك لة لةزةمانى  ومسانيدا كردويَتى وةك ئةوةى وتى جار

 بةزاند.
 ؟* ب َاا ياز

بةةكارهيَنا، - ميةاغم  ضةار د ضةةك، نا ئةةوان زؤرو ثرِ فةاق،  كةةلء بيَت نةة  تةى ئيَ  بةةلَا، و
شةةةةبةرنء  نةةةةوةو هيَر طةةةرن بةرووتا كةةةةةنازةكانتان ب سةةةن، خا سةةةةربازةكامن وت مةتر بة
شةةرِةيان  نةى  ئةةل ثيال كةان  خاكةنازةكانتان بدةنة بةرطولةكانى ئةوان، ئيرت كة ئينطليزة
بينى، ئةو هةآلتنةى هةآلتن، ئيَستاش خؤيان بؤ نةطرياوةتةوة. ئا بةو جؤرة خةووخةيالَى 

نةةةدا سةةتء روو ئةةةبو بةرِا شةةدا ليَ نةةةرو خؤ ميةةةنيَكى ثيَكةنينهيَ بةةةرِووداوو لةد ئةةةبو  وى ليَ
يةانء  ئةيدايةوة بةخةلَكى، راستيةكانيشى هةر لةخزمةتى نةتةوةكةيدا بو، ئيرت لةمةوة ذ
جيهانى بةشري موشري بؤ ئةوة ئةشا كة زؤر زياتر لةكةسيَتيةكى وةك دؤنكيشؤت طرنطى 

 ثيَبدرآء بكريَنة ضريؤكء فليم.
 ارةه  ة ضياان بؤ اسد  ة؟* ئيَوة ل   ب

سةةةةركردووة،  - نةةةوةل لة نةةةدا تويَةي سةةيوة، لةكؤرِةكا سةةةةر نو تةةارل لة طةةةةلَى و مةةن 
شةةانؤنامةيةكم  تةةةوة.  شةةتا بآلونةكراوة سةةيوة، هيَ سةةةر نوو شةةان لة شةةانؤنامةيةكم بةثةخ

سةالَى  ضةاثكراو  1992بةهةلَبةست لةسةر نوسيوة،  طةةورةثياو(  شةانى ) سةويد بةناوني لة
 بآلوكرايةوة.

لةوانةدا زؤربةى ذيانء هةلَويَستةكانىء قسة خؤشةكانيم نوسيوة كة ليَرةدا لةمة زياتر 
هةةةمووى  تةةريش  شةةتى  طةةةىلَ  نةةةو  بةةو، ئةوا فةةةت  طةةةر دةر بةةدويَم، ئة سةةةرى  يةةة لة مةةاوة ن

 لةبةرطيَكدا بةضاث ئةطةيةمن، بةوشتانةشةوة كة نووسةرة بيانييةكان لةسةريان نوسيوة.
   بآ،  وي ه ك؟*  ةاو ضو؟ ئ ط ر ب اورتي

نةدآ  - ئةةلَنانى: )هة سةةريَكى  سةينى نو يةة لةنو بةلَا.. ئةمة هةندآ رستةى هةلَبةاردة
لةميللةتةكان بؤ ماوةيةكى زؤر لةذيَر ستةمدا ئةنالَيَننء بةطةليَشيَوة تيَئةكؤشن تابتوانن 

ربازة ةيَننةوة بيَئةوةى كة ريَطاى زةبروزةنط بةكاربهيَنن. ضيكةكان بؤ ئةل مةبةستة سة
ئازاكانيان بةكارئةهيَنا كة ثيَيان ئةوتن شفيضك، بةآلل كوردةكان بةشري موشرييان هةبو. 
يةاوة  ئةةل ث سةةآلتى  بةو.. دة لةهةموو جيهاندا قسةكانى وةكو قسةى سةفرييَكى طةورة وا
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هةان  بةؤ  لةوةدا دةرئةكةوت كة بؤضوونةكانى زؤر نايار بو.. ئةو ريَطةيةى كة ئةو خةلَكى 
 ستاش هةر خةلَكى ليَوةى ئةدويَنء دلَودةرونيان بؤ كوردايةتى بةهيَز ئةكات(.ئةدا تا ئيَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل ض ث  ةض رةئيس م دح ت ، ب شري موشري، ج مال ي ب ز.
 ره   ثشا  ةض د. ع ىل تؤريق، د. حم م د يور  عارف، ااميي  هس

يَسزالد ، ب شري ل ض ث  ةض ع زه  ع ىل، اامي و ااا مَ، رةشيد سدقو، ئينسان ش
 موشري
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 * يا   ئ  اليو تس يازاليسهَت.
 4/12/2002رؤذى  34لةطةأل رؤذنامةى )تايم( دا ذمارة 

 
 مامؤساا اامي  هس دةرا رةاايو برية ةر  بؤ تاه  دةاات  ةض

كارةساتةكانى ئةنفالء كيمياباران، جاريَكى تر هانياندام بطةرِيَمةوة بؤ هةلَبةستى 
 سياسىء نةتةوةيى

 
يَةةى ضاوثيَكةوتنةكةيدا لةطةأل )تايم( لةل ذمارةيةدا كامل ذير زياتر باسى شيعرو لةدر

 هةلَبةستء ذيانى ئةدةبى خؤى دةطيَرِيَتةوة.
 * با  ه ك ل  هَذة  ى لَئ ساي  بك ه   ة، ه ا جمار ب اام ى سايارة ة س رسام بو هت؟

سةتيَك وةك راستييةك، كويَرانة بةهيض هةستياريَكةوة سةرسال نةب - يةاتر هةلَبة وول، ز
يةةك  كةؤن، ذمارة سةتيارانى  كةردوول. لةهة يةان تيَ سةتياريَك، كار سةتيَكى هة ضةةند هةلَبة يا 
يةان  لةهةلَبةستةكانى ناىلء مةولةوىء كوردىء مةحوىء شيَ  رةزاو ئةمحةد موختار كار

 تيَكردوول.
 * َ ماه توء ئا ةلَيَايت ل ط   ى ساياراليدال؟

خةاألء شيَ  سة ل خالَى باوك - ئةةوان  نةدالَيَكء  نة. ب . ر. هةورى ماممة، من وةك م
خةوارزايىء  خةاألء  نةديى  نةدا ثةيوة نةديم لةطةلَيا مال، ئاوةلَيَتيم لةطةلَياندا نةبووة. ثةيوة
شةيان  كةردوول، هةردووكي يةان تيَ سةتةكانيان كار يةةكيش لةهةلَبة مالء برازايى بووة. ذمارة

تةةةةوةيى، ك سةةةتيارى نة مةةةرؤظء دوو هة سةةةةرمةوة وةك دوو  بةةةووة بة طةةةةريَتيان زؤر  اري
سةةةةةو راو  لةةةةةنيَوان ق بةةةةةتى  يةةةةدا، بةتاي نةةةةةى كوردايةت سةةةةةرةتاكانى وا لةةةةةفيَربوونى 

 بؤضوونةكانيانةوة لةدانيشتنة خيَزانييةكاؤاندا.
 * ئ   ى ساياراليو تس؟

يةةان  - سةةتةكانيان كار نةةديَك لةهةلَبة يةةوة، هة سةةم د يةةةق بيَكة يةةَردو فا يةةَوةرو ثريةم ز
 آلل بةهؤى جياوازيى تةمةنةوة، ئاوةلَيَتيم لةطةلَياندا نةبووة.تيكردوول. بة

 * ئ   طؤرالن؟
ئةةويش  - كةرد،  يةدا  طةةلَيا ثة ئةاوةلَيَتيم لة كةة  بةوو  طؤران يةكةل هةستياريَكى طةورة 

بةهؤى رؤذنامةى ذينةوة كة ئةوسا، لةثةجناكاندا سةرثةرشتى ذينى ئةكرد، من ئةو كاتة 
بةستةكامن دةرخةل. رؤذيَك ضوول بؤ بارةطاى ذينء هةلَبةستيَك تازة وال ليَهاتبوو كة هةلَ

كةرد  سةتم  شةة. هة تةى داني شةاندو و ضةاويَكى ثياخ بةناوى )هةذار لةجةذنا(ل داية دةستى، 
ضةوو،  هةلَبةستةكةى بةدلَة. ريَزى ليَطرمتء هانيدال بةردةوامبم، كة ذينى ئةو هةفتةية دةر
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ية ئةةوة هان يةابآلوكردةوة.  ضةريؤكء هةلَبةستةكةمى ت تةرو  سةتى  ئةةوة هةلَبة كةة دواى  دال 
يةدا  يةةتينان ثة جةؤرة برادةرا بةةو  ئةةكردةوة.  نووس  بةرل بؤ ذينء ئةويش هةمووى بآلو
كرد ئةطةرضى جياوازيى تةمةنيشيان هةبوو، بةر لةوةش، من ذمارةيةك لةهةلَبةستةكانى 

يةة سةةروودة نةتةوةي بةةةتى  بةةوون، بةتاي بةةةرل  بةةوولء لة يةةان تيَكرد ئةةةو طةةؤران كار ةكانىء 
 هةلَبةستانةى بؤ وةسفى سروشتء ئافرةت وتبوونى.

 
 * ئ   ى لَئ سا اايو تس ؟

خةؤى  - سةتياريَتى  سةتى هة سةييةكانى، ئا سةتة سيا طةؤران بةهةلَبة نةخيَر، بةرِاى من 
يةةمان  ئةةو ماوة يةَرةدا  طةة ل كةة رةن ئةةوآ  يةاترى  شةتنيَكى ز كةمكردةوة، ئةمة لةسةر رؤي

 نةبا.
بةةر هةردى دووةل هةستيار هةاوبري.  ى طةورةبوو كة لةنزيكةوة ناسيمء بووينة برادةرو 

ئةةوةوة  لةناسينى، زؤربةى هةلَبةستةكانى كاريان تيَكردبوولء لةبةرل بوون. ئنجا بةهؤى 
ئةاوةلَيَتيم  1958و  1957كة ساآلنى  غةداد،  يةوا لةبة ظةارى ه بوومة سةرثةرشتياري طؤ

سةةةر ئةةةو  سةةتيارانى  سةةةرانء هة بةةةى نوو طةةةأل زؤر جةةةميل لة نةةة:  يةةداكرد، لةوا دةمةدا ثة
كةة  ئةةم   رؤذبةيانى، هةذارى موكريانى، شاكري فةتاح، ديالن، كامةران، فةرةيدون  ةةىل 
مةى  شةرييش كرد شةري مو كةةى بة تةوون، دوكانة بةؤ و سةتيَكم  يةةكيَكيان هةلَبة ضةلةى هةر بؤ 

 بةبرادةرو هاوبريى جةمال نةبةزو طةىلَ نوسةرو هةستيارى تر.
  تو، ل ا ه ا  ة  تا ض رؤالدةه ك ل ى لَئ سا اايادال رةي و دال ةت  ة؟* بري  ي ت  اله

نةةة:  - بةةؤ ؤوو بةةوول!  شةةيو ى  بةةى  كةةى حيز سةةةر ميال شةةتا لة كةةة هيَ كةةةوة  لةرِؤذانيَ
 وتوومة: 1957لةهةلَبةستى )بةهارى كوردستان(دا سالَى 

 تاكو ئةوسا كة كوردستان
 بؤ خؤمان باء هةر بؤ خؤمان

 ؤ جوانيَكى ديل(داهةروةها لةهةلَبةستى )ب
 بانطةشةى راثةرِينء شؤرِشم كردووة. 1957سالَى 

 بؤ ئازادبوونء مافى كوردستان:
 ضار نيةو ئةبا رةوان، ثرِ بةدةل 

 بةنةرِةى ثلَنط شارو دآ ثرِكةل
 بؤ راثةرِينا، هةولَا، كؤششا

 لةخةو هةلَسانا، دةنطا، شؤرِشا
 بؤ ئازادبوونء مافى كوردستان
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 لةطؤرِو ضالَنانزؤردار، دةرةبةط 
 1957سةرجةمى ئةل دوو هةلَبةستة لةبةشى يةكةمى ديوانى هةلَبةستةكاؤدا، سالَى 

سةالَى  سةالَةدا،  لةةو  يةواش دا  لةةطؤظارى ه ثةيَش  1958ضاثء بآلوكراونةتةوة، هةروةها 
 ضواردةى تةموز وتوومة:

 من كة ديم لةرةى شةثؤىل شنةى
 ئاآلى كوردستان

 وةىتيَكةآلو ئةبا لةطةأل جري
 ئةستيَرةى بةيان

 ئةو كاتة هيواو ئاماجنى دوورل
 هةردوو ثيَكةوة

 ئةبن بةثرشنط، طوآللَةى سوورل ئةطةشيَتةوة
سةالَى  كةة  كةةل،  لةةنيَوان  1960ئنجا ديوانى )كوردايةتى( ية سةتةكانى  ضةاثكرا هةلَبة

تةةوةيى  1958-1960 كةى نة شةكراى برييَ بةانطى ئا دا وتراون، ئةوة وةك ثيَشرت ولان، 
 وآ بوو لةكوردستاندا.ن

 * ئ   د ال  دهواليو اورداله تو؟
بةةوو،  - يةةَةةييم كز ضةةا كيى و سةالَيَك  ضةةةند  يةةةتى،  يةةوانى كوردا سةتييةكةى، دواى د را

هةةر  ئةويش زياتر بةهؤى ئةوةوة بوو كة سةرقالَى كارى ثارتايةتى بوول لةكاذيكدا. ئةوة 
يةَ سةةتيارانى لةو يةةةتى، هة سةةتء ثارتا جةةار سيا طةةةىلَ  يةة.  طةةةأل وا سةةتؤتةوة، لة ةة دوورخ

سةةتى  بةةؤ هةلَبة يةةان دال  تةةر هان جةةاريَكى  بةةاران،  ئةةةنفال كينيا سةةاتةكانى  شةةدا كارة ئةوة
ئةةو  كةو  مةةوة. وة غةداد بكة نةى بة نةةوةى رذيَ سةأل لةكاردا سياسىء نةتةوةيى، با ئةوةى 
لةةوة،  طةة  نةةوة. ج بةؤل خويَند شةرت  ئةةنفال ثيَ هةلَبةستةى لةسةر روخاندنى طوندةكانء 

سةالَى بةبؤنة هةةر  يةَوى( ل وتء  سةتى )بز شةةوة هةلَبة  1988ى كينيابارانةكةى هةلَةجبة
ضةى  سةتةكة ئةطةر نةةكردةوة. هةلَبة يةان  ناردل بؤ رؤذنامةى هاوكارى لةبةغداد، بةآلل بآلو

 بةرةمزةوة بوو، بةآلل دياربوو كة بؤ ئةو بؤنةية وتبوول، بؤية بآلويان نةكردةوة.
 * ب شيَ  ل   ى لَئ سا ؟

سةويد 180-177ةةى هةلَبةستةكة لة ثةرِة دريَ - كةة لة سةتةكاؤدا  ى ديوانى هةلَبة
 ضاثكراوة، بآلوكراوةتةوة، ئةمة ؤوونة يةكيَتى: 1993سالَى 

 لةثرِ هةورة بروسكة
 كةوتة طرمةو تروسكة
 كارذؤلَةكةو ئةفراسياو
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 تؤَ رِائةمان ناو بةناو 
 ئةل طرمةو ئةل بارانة

 كةى وةكو هى جارانة!؟
 زل زل ئةبارآشتى 

 بة ليَشاو ديَتة خوارآ
 بؤنيَكى وةكو لينؤ

 باشة بؤنى وةها بؤ!؟
 * ج   ل   د   ى لَئ سا ، ضي تستان  تو ة؟

سةالَى  - يةة:  يةةكى لةطةلَدا كةة بريةوةري كةةل  بةاس ب بةؤ  مةةتان  جةارآ ئة بةا  زؤرى تر، 
سةةيَه 1986 بةةةناوى  سةةازدا  سةةت  بةةؤ هةلَبة جةةانيَكى  كةةورد ميهرة سةةةرانى  ةل يةةةكيَتى نو

كةةة رؤذى  يةةةوة. ميهرةجانة سةةتى كوردي جةانى هةلَبة يةةديا  10/9/1986ميهرة لةةةهؤلَى م
يةةك  مةةكانء ذمارة ئةةم   ا هةةوليَر بة يةَم لة ئةةو رؤذةى رذ سةراوانى  دةستى ثيَكرد، ليَثر
بةوو،  شةةوآ(وة  نةة  بةةناوى )طورطا جاشء موستةشارةوة ئامادةبوون. هةلَبةستةكةى من 

كة جاشيَتىء سيخورِىء نؤكةريَتى ئةكةنء خزمةتى بيَطانة  هةمووى تانةليَدان بوو لةوانة
(ى ديوانى هةلَبةستةكاؤدا كة لةسويد 250-244ئةكةن. هةلَبةستةكة زؤرة، لة ثةرِة )

 ضاثكراوة، بآلوكراوةتةوة، ئةمة هةنديَك كؤثلةية لةو هةلَبةستة:
 طورطانة شةوآ، طورطانة شةوآ
 طورطة بؤرةكة لةتؤ دووركةوآ

 الَى كةرى طوآ دريَةبضيَتة م
 ديَزى طيَةو ويَة

 بلَا لةثاى ضى تؤ وا ئةزةرِى
 خؤ نةبووى بةسةط بةمانط بوةرِى

 تؤ ديارة شينى مةرطى خؤت ئةكةى
 بؤ ئةوةى زيان لةخيَوت بدةى

 كةرى كةللة بؤش
 طةلؤرى با هؤش

 ئيَستا بؤ ثةندى رؤذو زةمانة
 ئةتكةمة شيَوى شةوى طورطانة

* * * 
 ئامؤذطاريى منبطرة شةثازلةى 
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 ئيرت وازبيَنة لةثاسى دوذمن!
* * * 

 طورطانة شةوآ، طورطانة شةوآ
 طورطة بؤرةكة لةتؤ دوركةوآ
 دةردو بةآلى تؤ لةوانة كةوآ

 نازانن ذيان ئةوة ناهيَنا
 مرؤظ بايةخى خؤى بدؤرِيَنا

 ئةوانة رسواو سووكء ناثياوان
 شيَر بةطوآ بطرن هةر طيَلة ثياون

 ةبا بزاناكةسا طيَل نةبا ئ 
 لةوة زياترة بؤ كورسىء نانا
 ببا بةثواز، بةديَز، بةسيخورِ

 يا تةنيا بةى بؤ ورطيَكى ثرِ
 طيَلة ثياوةكان

 بيَطانةى دذى باوة كوشتةتان
 نابا بةثةنا، بةجيَطة باوةرِ

 ضاوتان نابينا، هةردوو طويَتان كةرِ
           * * * 

 مندالَةكانتان ثاكوخاويَنن
 مةيانةاكيَنن

 بةى كة ضوونة قوتاخبانةوةس
 منداآلنى تر ئةيانناسنةوة

 ثةجنةى طومانيان بؤ دريَة ئةكةن
 لةطؤرِةثانا كةناريان ئةخةن

 ئةلَيَن ئةوانيش نةبا وةك ئيَوة
 لةثيَشدِكيَدا بضةميَنةوة

مةةوم   قةةرةداغىء حة لةةتيف  دواى تةواوبوونى ميهرةجانةكة، فةرمانى طرتنى منء 
ئةو كاتة دوكتؤر ناف  ئاكرةيى سةرؤكى نووسةرانى كورد بوو، كةوتة ثيَنجويَنى دةرضوو. 

 هةولَدانيَكى زؤرو فةرمانى طرتنةكةمانى هةلَوةشاندةوة.
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نةةةى  بةةةآلل ئةوا يةةدابوون،  ئةةةدا، طيانف ئةةةجنال  شةةيان  شةةاخ شؤرِ نةةةى لة سةةتة ئةوا را
ئةةةدا،  ئةةةجنال  نةةةوةيان  كةةارى روبةرِووبوو نةةىء  يةةَر زةوميَ خةةةباتى ذ شةةارةكاندا  لةةةوان لة

شةةاد  فةةةتاحء دلَ شةةاكري  سةةى وةك  يةةان كة سةةى دة نةةةومانان ضارةنوو يةةداتربوون. ئيَ طيانف
سةةتء  سةة ء هةلَبة شةةدا بةنوو طةةةأل ئةوة جةةا لة ئةةةدى، ئن مةةان  ضةةاوى خؤ مةةةريوانينان بة
بةؤ  كةةو  نةان هةرية خةةباتى ذيَرزةميني طةة لة ئةةوة ج هةلَويَستةكاؤان دريَيينان نةئةكرد، 

يةَةةيى حيزبةكةى خؤى، من هةر وةك ه هةةمى و يةةمك بةر ةندآ ؤونةى تر، هيَنا بؤ ذمارة
ترل ئةكةل كة هةريةكيَكيان بايى ئةوةندةبوون كة لةسةريان بطرييَمء بكوذريَم. بةتايبةتى 

سةةاآلنى  سةناكةكانى  لةةةرؤذة تر نةةى  نةةة  1990تةةا  1983ئةوا تةةةوة، لةوا بةآلول كردوونة
 هةلَبةستةكانى:

 .1983نى جوانى، ضاثى ديوا 76بؤ جوانيَكى هةنطارى ـ ل -1
 .1985سالَى  3بؤ كضيَكى مهابادى ـ طؤظارى نووسةرى كورد، ذمارة  -2
 .1986سالَى  5ئؤثةريَتى نازة ــ طؤظارى نووسةرى كورد، ذمارة  -3
 لةدهؤك خويَندراوةتةوة. 1987بؤ خاوةن شةهيد ــ لةكؤرِيَكى ويَةةيىدا سالَى  -4
 .26/2/1987ةى  يَراق ثؤليَك فريشتة ئةكوذرآ ـ رؤذنام -5
 .1988سالَى  68رازى باخةوان ــ طؤظارى كاروان ــ ذمارة  -6
 .1987سالَى  132باوةرِو بةرطة ــ طؤظارى بةيان، ذمارة  -7
ـ ثاشكؤى  يَراق ـ ذمارة  -8  .5/10/1988رؤذى  55هةنديَك راستى 
 .1989ى سالَ 152لةبريةوةرييةكانى ساآلنى ديَرين ـ طؤظارى بةيان ذمارة  -9

ـةـ رؤذى  -10 يةةارل  ثةؤىلَ  خةةاوةنى  لةةةهؤلَى  21/3/1986مةن  ىةدا  لةةةكؤرِيَكى ويَةةي
 ى ديوانى هةلَبةستةكاؤدا بآلوكراوةتةوة.259جةماوةرى سليَنانى خويَندرايةوةو لة ل

مةةى  -11 ـةـ رؤذنا ثةردةيةك لةضريؤكى دلَداريَكى كؤن بؤ ضلةى شاكري فةتاح وتراوة 
 .27/3/1989ؤذى ر 1062هاوكارى ذمارة 

 خويَنرايةوة. 1990بؤ ضلةى ماتةمى ديالن ــ لةضلةى ديالندا سالَى  -12
 * ى يدهَ   و ي  ل   ى لَئ سااي ؟

سةةةرجةمى  - ئةةةبينى  يةةت،  هةةةركاميَكيان بطر سةةتانة  ئةةةو هةلَبة سةةتيدا،  خةةؤى لةرا
سةةتة هةةةموو هةلَبة نةةةوةى  تةةا بةخويَند يةةةك. وا ضةةرِاوة لة يةةةكى نةث سةةتةكة يةكة كة هةلَبة

طةةر  ئةةوةى ئة بةؤ  كةرد،  ئةجنالء مةبةست بةدى ئةكرآ. من بؤية هيَنال بؤ سةرضاوةكان 
مةة  فةةرموون ئة شةدا،  طةةأل ئةوة ضةاوانة، لة ئةةو سةر بةؤ  تةةوة  كةسا مةبةستى با بطةرِيَ

 هةنديَك ؤوونة:
 لةهةلَبةستى بؤ كضيَكى مهابادى:
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 بةل طوارة شؤرِةوة ئةلَا: من باوةرِل، من ثريؤزل
 رى كوردايةتيم، ضرؤى داستانى نةورؤزلمن ثةيكة

 بةل طوارة شؤرِِِةوة ئةلَا: من ئةوينم بؤ كورِى كورد
 بؤ ثيَشنةرطة هاوبريةكةل،  وى ئازاى بةدةستء برد

 بةل طوارة شؤرِةوة ئةلَا: من وةك جوامن نيازيشم ثاك
 سةرضاوةى بريو فةلسةفةل خؤمالَييةو كردةوةل ضاك

 ةرضةن لةسةر رووى ئةل ئةرزةبةل طوارة شؤرِةوة ئةلَا: ه
 لةسةر خاكيَك ئةذيم ثا شيَل، با درومشةو بةبا مةرزة

 بةل طوارة شؤرِةوة ئةلَا: لةوةش زياتر خؤشم ديلم
 بةآلل شادل ضونكة بةهةست كضة كوردى ورياو ذيرل

 بةل طوارة شؤرِةوة ئةلَا: كة من هةستم هةباء نةمرآ
 بطرآ رؤذآ ئةبا دارى ئيَنةش بةرى رةنجء طةجنى

 بةل طوارة شؤرِةوة ئةى جوان، ئةى كضة كورد، ئةى شؤخء شةنط
 بةقوربانى بةرى ثيَت با هةزار سةرى بؤشء دةبةنط

 لةهةلَبةستى )بريةوةرييةكانى ساآلنى ديَرين(دا وتوومة:
 لةبريل دآ بؤ ئينزايةك بؤ )ثاكانة( طةىلَ طةىلَ سزادرال

 لةوةآلما، نةكو سزا، خنكانديش ضاتر بوو  ل
 تيَكؤشةريَك نينؤكى ريشةكيَش كرا

 ثشكؤى ئاطر بةهةردوو دةستيدا نرا
 نة وتى ئاخ، نةرِاضةنى، نةدانةوى، نةناوى وت

 نة جيَطةى دا بةدةستةوة
 لةئاستى ئةو بةرطةيةدا، ديلةوانان ئةلةرزينء

 ثةجنةى خؤيان ئةطةستةوة
 بارةطاى دذ، بةهةرِةشة، بةترساندن، بةسامانء ثايةو ثيالن

  ى دا كاربكاتة هةستى ثاكى هةذاريَكى با دةرةتانتةقة
 هةر بؤ ئةوةى جاربةجارآ

 بةنهيَنى لةكةنارآ
 هةوالَيَكى ئةو مةردمة بةسةر ثيَوة بةرآ بؤيان
 ئةو هةذارة جةواميَرة، تفى كردة ثايةو سامان

 وتى مردن بةخاويَنى بؤ نةتةوة لةبرسانا
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 نةكو ذيان بةناثاكى بؤ سامان يا لةترسانا
 يَنة زؤرة، ويَنة ديارةو

 مشتا ؤونةى خةروارة
ـ ئاى  ئيَستاكة ـ

 ئيَستاكة .. هاى
 كةر لةكوآيةو كونة لةكوآ
  ى كةسانى ئةلَوة لةطوآ

 لة ى ئةوةى، يا لةترسا، يا با شةرل
 لةثيَناوى ثايةو سامانى ناثاكى

 ئةكةويَتة ثيَشى دوذمن، بؤ تيَكدانى
  نةى خؤىء باثريانء  نةى كاكى

 ئةزانى باثريانى جةواميَرو قارةمانت تؤ
 لةمةيدانى نةتةوةدا، ت مةردآ بوون؟ 

 تؤ ئةزانى دراوى ئةل سةرزةمينة، ثلةو ثاية
 نابن بةثارسةنطى تؤزآ لةئابرِوضوون!

بةةناوى  كةة  ثةةرِينن  ثةيَش را سةاآلنى  ئةاطرى  طةرِةى  ئةمانة ؤونةى هةلَبةستةكانى بةر 
ئةةمرِؤى ئاشكراى خؤمةوة لةطؤظارو رؤذنامةكا ندا بآلول ئةكردنةوة، نةك هى ذيَر سيَبةرى 

 ناوضةى ئازادى رزطاركراو!
لتت ييَوالن  هتت   يتت ااان ى  ىتتيض برية ةره تتتسدال  لتت بوالر   ستتو،  لتت بوالر  سيا * بيَج تت  

 ى لَئ سا اايا  ة؟
شةةةكنةريَكى  1974سةةةالَى  - لةةةةوة، وةك ث شةةةى ئةيلو ثةةةةيوةديكردمن بةشؤرِ دواى 

هةةامت بةةكرئاواوة  شةةؤرِش  دادوةرى، لةبا كةةانى  شةةكنينى دادطا بةةؤ ث سةليَنانى  ضةةةى  بةةؤ ناو
شةةةقاميَكدا  بةاد، لة شةارى مها شةتينة  كةة طةي نةةوةدا  شةارباذيَرِ، لةطةرِا يةارةو  ضةةى ب لةناو
تةى  بةةلَا، و يةر؟ ومت  يةل ذ  ويَكى ميَردمنداأل بةرةو روومان هاتء وتى جةنابتى ئاغاى كام

يةة بةت كا بةةن. ومت با يةةوان  شةةو  ى م فةةةرموآ ئةم مةةاملىَ. ومت بةامب دة مةةةدى  تةى حمة ة؟ و
 بةسةرضاو زؤرل ثا خؤشة، ئةو شةوة تا بةرةبةيان من بةهةلَبةستء ئةو بةطؤرانى.

 * ئ     ة ضؤن تؤ  ياسو؟
كةة  - بةوو  ئةوة  ى منيش سةرةتا ثرسياريَك بوو، دوايى دةركةوت برادةريَكم ثيَى وت

ئةةو من لةمهابادل، ئةويش كورِةكةى راسثاردبوو كة شةقامةكان  سةفى  بطةرِآء لةسةر وة
 ةدؤزيَتةوة.



69 
 

مء  دواى ضةند مانطيَك، رؤذيَك لةطةأل مامؤستايان ئةمحةد هةردىء مستةفا سالَح كةري
مةالَى  فوئاد حةمة خورشيد، لةنةغةدةوة سةردانيَكى مهابادمان كرد، بؤ ديدةنى سةريَكى 

سةتى مامليَشناندا، كورِةكةى وتى بامب لةزةماوةندةو بةزؤر بردينى بؤ  كةة، بةرِا زةماوةندة
كةةؤرِى  بةةاد  نةةةكانى مها ضةةةند  وة جوا بةةوو، لة شةةةنط  سةةتنةوةى قة نةةديَكى ذن طوا زةماوة

سةةى؟ نةةةى ئةنا كةةا ئيَ لةةةماملىَ،  طةةة  بةةةآلل ج بةةوو،  طةةةرل  شةةبةلَةكيان  بةةةتى رة ! بةتاي
نةيش  مةةوة، م شةى ىلَ نةدا ئافرةتيَكى زؤر جوان سةرجنى راكيَشال، كةضى ئةو هةر ئاورِي

 ومت:
 كاول ئةمرِؤ جوانا وةك ثيَم بلَا بةهارت ضوودلَش

 تةىل هةستى ئالَؤزامن، هةناسةل سوار، طةروول ثرِبوو
 رول تيَكردو رووى ىلَ نةنال، تيَطةيشتم كة ئةهرميةن
 دةرطاى بةختم ىلَ دائةخا، سةرئةكةوآ ثلةى تةمةن
 ئةى يادطار، كوا رؤذانى بةختةوةريم؟ من  وآ بوول

 ة لةظينؤسا، ئةكةوتة دوول!بةنيطاية، روول بناي
 بةهةشتا بوو جيهانى من، فراوانء بةبا سنوور
 ثرِ فريشتةى قةى خاوو بةذنى ريَكء لةشى بلوور

 ثيالَةى مةيم بؤ هةرجارة ضاوى مةستى نازدارآ بوو
 مةزةى خؤشم، بزةى ليَوو ماضى تةرِى ناو زارآ بوو

يةكانى خؤل لةظيةناو بةرل ء ئيرت دواى ئةوةى هةر لةل هةلَبةستةدا هةموو يادةوةري
ضةةاولء  ثةيَش  نةةوة  تةر ديَ طةةى  طةةىلَ جيَ سةليَنانىء  غةداو  شةالء بة سةتنوألء  نةيَ،ء ئة ج

 ئةيانطيَرِمةوة، ئنجا ئةلَيَم:
 طةىلَ طةرِال، لةزؤر باخا بؤنى خؤشى طوآلمن كرد
 سةوزو زةردى بةرى تازةى نةونةمالء ضآلمن برد

 هةمووى ثةرىجيَطةى داخة، درةنط هامت بؤ مهاباد، 
 بريا ليَرة خونضةى دلَم بكرايةوة، طةآلى وةرى!!

 
 2002/ 19/12رؤذى  35رؤذنامةى )تايم( ذمارة 

 
 ساآلنى زوو كؤبوونةوة لةتاريكيدا دةكراو ضراكان تا دواى كؤبوونةوة دةكوذيَنرايةوة

ضتؤن  شتيَل   ىت مو   ئت م  ئتيرت  يتادةن،  عت رةب  اورد ئيَسااش تااوت راله ك ي بآ، اض ب 
 ث هدالبو !؟
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كةةاتء  خةةؤى دة بةاثريانى  سةةى باوو يةر با مةةل ذ يةةدا كا سةةرهاتةكانى ذيان شةةةى بة لةةل بة
ئةةوةى  هةروةها ئةو ماوةيةش دةطيَرِيَتةوة كة تيَيدا بةزؤر لة بةسرة سةربازى ثيَكراوة، 
خةؤى  سةثى  يةوةو ئة خةؤى بين لةَى  شةدا رؤ ؤةايش كردني زياتر جيَى سةرجنة، ذير لةبوارى 

ضةى لةخؤ ضةةووةو تةاوداوة كة كةةى لةدةست سةةتةوة دلَدارة بةةهؤى سيا هةةر  سةتيداو  شةوي
 شووى كردووة.

 * ئيَوة ىيض باسو ب  مالَ ا تا ي اسد، ضَء َ لَكو اوهَن؟
سةبيةوة  - سةليَنانى بةكا شةارى  يةانى لة هةةموو ذ ضةى  مةةدين، ئةطةر شةيَ  نيزا باوكم، 

مسةانيى بةسةربرد، بةآلل خويَندةواريَكى باشبوو، برِوانامةى شةشى سةرةتا يى زةمانى  و
بةو.  يةةتى كرد يةةكيش فةقيَ بةو، ماوة سةةردةمة زؤر ئةةو  بةؤ  نةدةوارى  نةدة خويَ هةبو، ئةوة
سةكاآل  بةةآلل  شةت،  خةتى زؤر خؤشبو، ئةو ئةطةرضى دوكانداربو، بابةتى  ةةتاريى ئةفرء

جةة ل، مريضة) شةيَ   بةاثريل،  نةةوة،  بةؤ ثرِئةكرد لةةى  سةىء كومثيا خةةلَكى ئةنو (شى بؤ 
بةاثريامن، موفتيى شارب بةو،  شةارباذيَر  قةازيى  سةة مى  شةيَ   تةةهاى  شةيَ   كةورِى  اذيَر بو، 

طةاى  بةوةزيفة لةشارباذيَر بون، بةآلل خؤيان خةلَكى ضنارةى  ى دةربةندخيان بون. ئارام
سةتا  خةةلَك ئيَ ضةنارةيةية  نةدى  لةةو طو بةو،  مةى  باثرية طةورةل كة ئةويش ناوى شيَ  نيزا

 خةكانى قةرةداخة.زيارةتى ئةكةن. دايكيشم لةشيَ
 * ا  الت  ئيَوة شيَلو ت  ال ن؟

طةةز  - ئةةوةبا بةرة طةةر  تةةواو ئة شةيَخى  ضةية؟  من نازامن مةبةستت لةشيَخى تةواو 
هةةبا وةك  نةدة  سةتاندا ئةوة شةيَ  لةكورد كةةل  سةالل، برِوانا بةةرى ئي بضيَتةوة سةر ثةيام

نةادةن، هةةموو  ئيَستة هةية. كورد ئيَستاش تاكوتةرايةك نةبا، كض بة ةةرةر  ئةةل  ئةيرت 
شيَخة ضؤن ثةيدا بوون!؟ راستييةكةى، ئةو سةردةمانةى شيَخيَتى زؤر لةبرةودابو، طةىلَ 
يةةك  يةا كابرا لةَةوة،  طةةى بةرما يةا لةرِيَ ئةةويش  كةس لةناو كورددا خؤيان كردووة بةشيَ ، 
بةةو  ثشتويَنيَكى سةوزى بةستوةو رووى كردؤتة طونديَكى دوور. خةلَكة ساويلكةكةش كة 
يةةا  تةةكا،  ضةكردووةو  سةةتيان ما تةووةو دة يةان ليَطر نةةة، زؤر ريَز سةةوزةوة ديويا شةتويَنة  ث
نةة  مزطةوتيان بؤ دروستكردووةو خيَرى دنيايان بةسةردا رشتووةو كضيان داوةتاء كردويا

 بةشيَخى طوندةكةى خؤيان.
 * ب  مالَ   ئيَوة ل اام جؤرهاي ؟

بنةمالَةى )مةولةوى( ئةضينةوة سةر )ثري نازامن. ئةوةندة ئةزامن، لةباوكةوة ئيَنةو  -
تةة  ثةري( كةوتؤ شةةى ) خدرى شاهؤ( كة خةلَكى رؤذهةآلتى كوردستان بووة، ئةوانةش كةو

 ثيَش ناوةكانيان، زؤربةيان لةثريةكانى زةردةشت بون.
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 * س رةتا  َوهَ ديت؟
ةحوجرةوة دةستنثيَكرد، ثيَش تةمةنى شةش سالَيم، ماوةيةك لةحوجرةكةى مة  ل -

بةةةكر  مةةة   كةةةى  تةةر لةحوجرة يةةكى  ئةةةوة ماوة نةةدل، دواى  نةةةقا خويَ مجةةدين لةبةرخا نة
نةدةواريَكى  خةؤى خويَ ضةى  بةاوكم، ئةطةر خةةيات.  شةاطرد  بةول بة جةا  لةطومرطة سوتاو. ئن

ئةةزانى، كورِة بةةباش  بةةآلل واى  بةو،  شةيش  شةيان با كةةنء نيوة سةبى ب يةان كا كةانى، نيوة
نةةبو،  سةةآلمت  بةةآلل دة بةو،  خويَندن. من بةر كاسبيةكة كةومت. خؤل ئارةزوول لةخويَندن 
سةتنةوة  خةةريكى طوا خةةيات،  تارؤذيَك نانةوايةكى دراوسيَى وةستاكةل، دةرويَش  ارفى 

بةدةين. بو. وةستا  ارف غريةت طرتىء فةرمانى دا بةشاطردةكانى كة يارمةتيى ن انةواكة 
ئةةوت:  سةتاكةى  شةاطرد بةوة بةاوكى  كةسيش نةيئةتوانى قسةى وةستا بشكيَنا، ضونكة 
لةة  سةتنةوة، لوو مةن طوا شةتانةى  لةةو  يةةكيَك  مةن.  بةؤ  سةوانةكةى  تةؤو ئيَ بةؤ  طؤشتةكةى 
سةةةرتاثات  بةةؤ  ئةةةوة  تةى  كةةم و مةةالَى داي ضةةوومةوة  كةة  يةةوةرِؤ  شةةبو، ن شةيَكى رة دوكةلَكيَ

كةةل. رةشبووة؟ بؤمطيَرِايةوة شةاطرديية ب ئةةو  بةا  ئةيرت نا كةة  خةوارد  سةويَندى  ئةةويش   .
 باوكيشنى رازيكرد. منيش لةخوال ئةويست.

سةةرةتا  مةدا.  نةةكانى خؤ ضةاو هاوتةمة بةو جؤرة، ضةند سالَيَك لةخويَندن دواكةومت لة
لةثؤىل دوو داياننال، موديرى خاليدية مستةفا فةنى، ناسراو بةمستةفا طارِووت، وتى ثؤىل 

سةيَدا سا، ب لةةثؤىل  بةةهيَزبا،  ةآلل يونسة فةنى وتى با ثؤىل دووبا، بؤ ئةوةى بناغةكةى 
ئةةوةى  ئةبواية من يةكةمبووماية، بةآلل نةجاتى كضى مستةفا فةنيان كرد بةيةكةل لةبةر 

 ئةو سالَة باوكى كؤضى دوايى كردو ويستيان بةوة دلَخؤشيى بدةنةوة.
ئةةو ه شةةم  كةردل، باوكي طةةةرانى  لةةةو ئةةوة زؤر ني ئةةيرت  كةة  يةةدال  تةةوةو هان لةةةى قؤز ة

شةاطردى  مةةوة بة بةةرِؤذيش بوو شةةو.  قوتاخبانةية نةخويَنمء بضنة قوتاخبانةى زانستيى 
لةةو  ئةيرت  لةةوى.  ئةةلَيَن مةو يةَى  سةتا ث شةةقامةى ئيَ لةةو  مةمحودى حةمة بانةيى خةيات 

ثةيَآلودروو. سالَةوة من هةموو خويَندمن هةر بةئيَواران بو. خةياتييةكةشم طؤرِى بةشاط رد 
ماوةيةك  ى  ةبدولَآل زوهدى. ماوةيةكيش  ى مةجيد سولَتان. دواتر براى طةورةل، شيَ  

كة طريالء نارديامن  1954كةريم دوكانى ثيَآلو درويَتى داناو بوول بةشاطردى ئةو تا سالَى 
 بؤ شو ةيبة.

 * بؤضو طريالهت؟
هةةر موز - ئةةوة  ثةيَش  يةَم،  ئةةطريال ئةوة يةكة ار نةبو بطري مةن  يةة،  يةةك بكرا اهةرة

نةةدامى  بةول، ئة شةيو ى  بةةى  ضةا كى حيز نةداميَكى  شةةرت ومت، ئة ضةونكة وةك ثيَ سةةرى،  لة
 يةكيَتى قوتابيانء نيوابةى كريَكارانى سةر بةحيزبى شيو ى بول.

 * اآ رهَكل رةا ت بو ل حي بو شيوعيدال؟
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ئةة - لةةةجؤرج. دواى  سةراو بةب بةةدولَآل، نا مةةة   ة ميةةى  كةة ار برا سةةتا  ةةارفى ية ةو وة
كةة  شةناو  مسةان خؤ جةاريَكيش  و بةةنا. جار سةتا  ةةوىل  كةورتيش، وة خةيات. ماوةيةكى 
بةؤ  تةةنيا  نةة،  ئةةو كؤبوونةوا ئةةكردين.  نةةوةى ثيَ بةو، كؤبوو سةليَنانى  ماوةيةك مةسئووىل 
ضةةراى  يةة  مةةرجا، ئةبوا ئةةةويش بة كةدا.  هةةرجارةى لةمالَيَ بةةو،  شةكةوتووةكان  كةادرة ثيَ

تة ئةةكرد، مالَةكة بكوذاية سةةكانى تةواو ئةةوةى ق ئةةهات، دواى  بةةتاريكى  ئةةو  جةا  ةوة، ئن
 ئةرِؤيشت، ئةوسا ضرامان دائةطريسانةوة.
 *  تاان طريالهتء ياردهاييت بؤ شوع هئ ؟

لةى،  - بةلَا. ئةو سالَة  ومةر  ةىل متةسةريفى سليَنانى بو، ثؤليسى سةرشةقال طر
تةان  ةىل واىل بةط معاونى ثؤليسى سةرشةقال بو،  ة ضةى من بةو، ومت بؤ ىل بةط خزممان 

سةةكةنةى  بةؤ  يةَرين  سةتا بتن طرتووة. وتى باوةرِبكة نازامن. هةرئةوةندة ئةزامن كة ئةبا ئيَ
بةةةؤ  سةةكةرييان  مةةةةتى  ة تةةةرى خز شةةكيانكردلء دةف سةةةى ثزي لةةةوآ فةح سةةكةرى،   ة
ضةةةند  نةيم  سةةركةومت، روا كةة  سةكةريةوة.  يةةكى  ة شةتى لؤري سةتنيانة ث مةةوةو خ ثرِكرد

سةةيَ يةةَوة كة تةة  ئ يةةان و سةةينانء ثيَ نةةةدا ثر لةةةو كةينوبةي كةةةدان،  تةةريش لةلؤريية كى 
بةةؤ  تةةرِآ  لةةؤرى كةو ضةى!؟  سةةكةرى  تةاب ،  ة نةةة قو لةان ئيَ سةةةرة! و سةكةريتان لة  ة
سةرة.  سةةمةندةفةرى بة طةةى  سةةر ئيز بةؤ  كةركوك، بؤ ئيزطةى شةمةندةفةر، بؤ بةغداد، 

كةة طةيشتينة بةسرة، لةويَوة براين بؤ شو ةيبة! بؤ  كةان  سةةربازطةيةكى ئينطليزة نةة  كؤ
بريتيبو لةضةند كؤنة بةنطةلَةلةيةك، زياتر لةزيندان ئةضوون، ثاناييةكةى شةش مةتريَكء 
جنةةةرة  تةةنيا لةثة بةو،  نةةدا  يةوةى لةذيَرزةمي مةةتر. ن شةةتا  سةةدو هة كةةى  كةةى نزي دريَةيية

سةةةباز مةةانط دةرةوةى  ضةوار  كةةةى  تةا نزي ئةةةهات.  بةؤ  نةةان  نةةوة روناكي طةكةمان بةرزةكا
شةيَوة،  نةدىء مواجةهةمشان قةدةغة بو. جطة لةئيَنة لةهةندآ شارى تريشةوة، بةهةمان
سةى،  ثةارت، بة  شةيو ى،  قوتابيى سياسى تريان ئةهيَنا، لةهةموو ريَبازة سياسييةكان: 
نةة  هةةموومان بووي شةرت  كةةين، ثا طةةأل يةكب نةتةوةيى، ئيسالمى. سةرةتا نةئةبوو قسة لة

بةةةك سةةةركردايةتيى بةةرادةر. لة ةرة ضةةوونة  كةةةوتء  سةةيان ليَهةلَ نةةدآ كة يةةى هة ان، دوا
 بة سةوة وةك  ةبدوخلالئ سامةرائى، زوهيَر قادرىء مة از  ةبدولرِةحيم.

ضةاول  يةاتر  يةةوة، ز تةابى كرا نةةى قو بةؤ ئيَ سةةربازطةوة  لةل بةندخيانةيةدا كة بةناوى 
بةار سةةرةتاوة  شةنابول. لة تةر ئا بةو، كرايةوةو بةرِيَبازة سياسيةكانى  ؤةان زؤر خراث ى ذيا

هةةوالَى  نةة  نةة ئيَ لةةوةى  وةك خواردنء جيَطةى نووس ء طةرماو بيَخزمةتى، ئةوة جطة 
سةةت  بةةةزربوو، دةربة مةان  ضةةونكة ورة بةةآلل  نةةة،  هةةى ئيَ ئةةوان  ئةةةزانىء نة سةوكارمان  كة
سةةرى  يةَك  نةبووين، دواى ضوار مانط، ريَطةياندا كةسوكار سةرداؤان بكةن. هةفتةى جار

نةةورؤزةوة، بةسرة نةةى  ئةةطيَرِا. بةبؤ هةةنطنان  يةةك، ئا مان ئةدا. خؤمشان بؤ هةموو بؤنة
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كةةة،  شةةتيى ئاهةنطة نةةةى سةرثةر كةةردة لية كةةةمسان  نةةدآ  مةةادةكرد، هة شةةانؤنامةيةكم ئا
شةةةانؤمان  شةةةةكةمان،  تةةؤزآ دوور لةقاو سةةةةربةرزاييةكى  يةةةاريكرد، لة تةةةرةكاؤان د ئةك

نة ئةةذدةهاكى بي يةةت دةورى  بةة  فر سةت،  ة سةةروودى ريَكخ كةةأل  شةةانؤطةرييةكةمان تيَ ى. 
كةاك  يةَةة.  نةورؤزو ئةى رةقية كرد. باسى شو ةيبةو ناخؤشىء خؤشييةكانى باسيَكى در
قادرى مريزا كةريم كردويَتى بةكتيَبيَك بةناوى )بريةوةرى ميَةوويةكى ثرِ لةشانازى( سالَى 

 لةسليَنانى ضاثى كردووة. 2001
 ؟* قوتابيي  اوردةاان ايَوايَئو ن

ئةوانةى بريل ماونء ناوةكانيامن  لةثةرِةيةكدا نوسيوة، ئةمانةن: ئةمحةد حمةمةد،  -
مةريزا  جةة ىل  كةةريم،  مةة   جةة ىل  بةان،  بةةهادين كا شةيد،  شةري رة بةةرزجنى، بة بابا  ةىل 
ئةةم ،  حةاجى  كةريم، جةزاى مريزا حسةين، جة ل  ةزيز، جةودةت مستةفا، حسةينى 

حةكيم، خاليد سة يد، خةسرةو رؤستةل، رةئوف حمةمةد  حسةين  ارف، حسةينى مة 
ئةم ، روشدى  ةىل شةريف، سديوى شيَ  مةمحود، سة حى حةمةى شيَخةىل، سة حى 
 ةىل ئايشةخان، سليَنانى مةجيد بةط، مسكؤ  ةزيز،  ةبدولَآل بةرزجنى،  ةبدوىل سؤران، 

نةورى  ئةادى  ئةةم ، فو يةدون  بةةكر، فةرة مسةان  مةريزا  ةبة  فريت،  و قةادرى  خةةفاف، 
كةريم، كةمال مستةفا قادر، كةمال نورى، لةتيف خةزنةدار، حمةمةد كاكة، حمةمةد  ةىل 

 شةريف، حمةمةد  ةتا رةشيد، مستةفا  ةبدولرِةمحان.
 * ض يد  ليَااي  ة؟

دواى ئةوةى سةد  1955طريالء ناوةرِاستى حوزةيرانى  24/10/1954من رؤذى  -
تةريش، دينار بةدةليان ليَسةند ئةةوانى  بةو!  ئةةو رؤذة زؤر بةؤ  يةةش  ل، بةربوول، ئةو ثارة
 بةرودوا هةر بةوجؤرة.

 * د ال  ئ  ة؟
ضةةةندجاريرت  - نةدن  يةةَوارانيش خويَ كةاكم. ئ شةاطردى  مةةةوة بة سةليَنانى، بوو لةةوة  ها

يةانى  نةة قوتاب ئةةدرال. ئيَ طريال، جارى واهةبوو تا سا مانط لةطرتوخانةدا ئةمامةوةو بةر
واران، هةموو سالَيَك شانؤطةرييةكنان ئةكردو قازاجنةكةميان ئةدا بةكريَى ئةو ناوةنديى ئيَ

سةالَى  بةو،  نةار  سةالَى دة دي كةة  بةدةن. كريَ قوتابيانةى ئيَواران كة نةيانئةتوانى ئةو كريَية 
مةانطى مطيلدةستنانكرد بةثراوةى شانؤطةريى ئوتيَلؤ ) 1956 سةا  كةةى  (. ثراوةكة نزي

نةى، خايان. مامؤستا ئةنوةر  لةؤى بي شةتى دةورى ئوتيَ تؤفى دةرهيَنةرةكةى بو، نورى وة
سةا،  بةو، ئةو سةةرةكى  كةى  لةؤ( دةوريَ ئةةميش وةك دةورى )ئوتيَ منيش دةورى )ياجؤ( كة 
شانؤطةرى هةميشة يةكةل رؤذ بؤ ئةشراف بو. كةضى من دةمةو ئيَوارةى رؤذى ثيَش ئةو 

بةى قةدة ضةى رِؤذة، دايان بةسةر مالَنانداو ذمارةيةك كتيَ يةان راثيَ طةرتء خؤم غةةكراويان 
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هةاتبووةوة  طرتووخانةكرد. من خةمى شانؤطةرييةكةل بو، ئةنوةر تؤفيش سةرى دنياى ليَ
سةى  كةى كومبار ئةةو دةوريَ يةك، بةآلل تةها خةليل، مةردانة، كيَشةكةى ضارةسةر كردبو، 

سةةر دةورة بةو، يةك بةةركرد  نةى لة كةةى هةبو، تومةز بةدةل ثراوةوة، هةموو دةورةكةى م
هةةر  منى بةسةركةوتوويى بينيبوو، لةوةوة تةها بةئةكتةريَكى سةركةوتوو ناوى دةركرد. 
ضةووكى  شةانؤطةرييةكى ب طةةورةدا،  شةانؤطةرييةكى  لةو سةردةمةدا، وا باوبوو لةطةأل هةر 
ئةةويش  قؤمشةش ئةكرا. من بؤ ئةو مةبةستة، شانؤنامةى )ئافرةتء نوشتة(ل نوسيبوو. 

ئةة هةةةر  بةةو،  شةةكةش كرا هةةةوراميش ثيَ كةةةريم  مةةة  سةةتا حة كةةرد، مامؤ شةةم  سةةالَة ضاثي ةو 
 لةكتيَبةكةيدا )دراماى كوردى( ئةلَا ئةوة يةكةل شانؤنامةى كورديى كؤميَدى ضاثكراوة.

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 دمي ييَكو شايؤهو
 1954سالَو 

 
 * ئ   طست  ت ض يد  َاهايد؟

مةةوةو سا مانط، درال بةدادطاى كةتن )جنح(و ئيفراج بول، بةآلل كتيَ - بةكانيان نةدا
يةةَبم  يةةةك كت هةةةر ذمارة نةةةك  نةةةوة،  ئةةةو طرتنا بةةةهؤى  جةةا  سةةةرداطريا. ئن سةةتيان بة دة

 لةدةستضوو، بةلَكو خؤشةويستيَكيشم لةكيسضوو! 
 * ضؤن!

نةابوو  - نةاول  مةن  بةو،  سةةبرى  نةاوى  كةة  ضةيَكدا  طةةأل ك شةو ةيبة لة بةؤ  لةةطرتنم  بةةر 
سةةثيَكردبو، يةةةكنان دة سةةةرةتا دلَداري بةةو،  نةةازةن ،  كةةاكم  كةةانى  يةةك دو كةةةيان نز مالَة
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لةةوةى  بةوو  تةى  بةةزؤرى بري تةةش،  ئةةو كا لةخيَزانيَكى هةذار بو، جوانء وريابو، دلَداريى 
نةا  سةةتى هيَ لةدوورةوة سةيرى يةكنان ئةكردو جارجاريَكيش زةردةخةنةيةك، دووجار فر

بو من طريالء  كة من بةتةنيا لةسةر دوكانى كاكم بوول، هاتء هةنديَك قسةمان كرد. ئةوة
سةةر  هةةر لة حةوت مانطء بيست رؤذ لةشو ةيبة مامةوة. كة طةرِامةوة سليَنانى، رؤذيَك 
نةديَك  دوكانى كاكم بةتةنيا بول، ذنيَك بة ةباو ثةضةوة هاتء زةرفيَكى داية دةستم كة هة
بةةردو رووى  ضةةةكةى   كةةة ثة يةةَدابو،  جةوانى ت سةةرِيَكى  شةةةيةك  ةةةترو دةسة شةريينىء شو

يةةةكم نةةازةنينم د سةةت ئةلَوة ضةةةثى دةرخ سةةتى  تةةا دة بةةةآلل كا شةةكةبوول،  يةةةوة، شاطة ي
شةندة  ضةة كو يةةكى نين بةةلَكو خورثة سةفر!  سةةر  لةةوة  هةةر ها نةةك  نةى،  لةثةجنةيدا بي
بةةهيض  سةيَك  يةامن بةكة بةةزؤريش دا نةةمايتء  تةؤ ديار ليَيدال! ئةويش طرياو وتى ضيبكةل، 

 جؤريَك ناضيَتة دلَنةوة!.
 * د ال  ئ  ة؟

سةالَى دواى ئ - نةةوة،  بةؤل طيَرِا ئةةبوغريَة،  1957ةوة، وةك ثيَشرت  بةؤ  كةرال  نةةفى 
 لةبةغداد يةكةل ديوانى هةلَبةستةكامن ضاثكردو ناومنا: نازةن .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمي ييَ  ل شايؤط ر  ئارسةتء يوشا 
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 2002كانونى دووةمى  36رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

 وتيان هةر كات شا فةرمانى دابةئيَرانييةكامن وت كةى شؤرِش دةكةن 
 ل م ئ لَق ه دال ااميي  هس ى يدؤ  ه يو شارال ة   هايو سياسو َؤ  دةطيَسؤهَا  ة

 
ىتيض  متن  ضتاي دال  لت م   ىت بوَ.  ضتاييَ   ستااان ب   شتوَ ثيَوه يتد اسدهت. ئ  * زكرمان ما
شتا    يتدهَ  س رطس  ات  ة، ى  يت  ة  قا ةه  بت دةم َوالرد كتس َ،  طت ر ب ثسسيارهَ  ياا م ئ 

 َؤش  ا  دةرا ر  برية ةره اايت خب ه   ة س ر ث رؤةه او تاه ؟ 
 ئةمة طواية وضانة!؟- 
 !!*ئ شوَ  ضايو رك يام يو  ء يو س ر، ى ر البآ 

 باوابا. فةرموو ئةمة ذمارةيةك لةو سةرطروشتانة: -
سةتيكرد -1 سةالَيَكةوة دة لةةت  نةةمر،  يةَردى  كةة ثريةم تةةبريل  تةةدا، ناية ئيَستا لةل كا

نةةد،  لةةةحوجرة ئةاويَ سةةالَةى  ئةةةو دوو مةةة  بةةةآلل لةبري نةةةورؤز.  نةةةوةى   1939بةبوذاند
بةةةؤ 1940و سةةييةوة  مةةةيان ئةنوو نةةةورؤزدا ، نةورؤزنا لةةةمانطى  كةةان  مةةة ى حوجرة  ،

مةة .  بةؤ  ئةةبرد  فةةخفورى  قةاثيَكى   قوتابيةكانيان.  دةستورةكةشوابوو، هةر قوتابيةك 
كةةيان. مالَى واش هةبوو هةنديَك ديارييان ل حةوجرةى مندالَة مةة ى  بةؤ  ئةةنارد  ةو قاثةدا 

سةةيةوةو  كةةة ئةنوو سةةةر قاثة يةةةكى لة كةةةر، نةورؤزنامة ئةةووتء مةرة لةةَةلء  مةةة ش بةقة
بةمندالَةكةدا ئةيناردةوة بؤ مالَةكة، ئيرت ئةو قاثة بؤ ماوةيةك هةلَئةطريا بؤ موبارةكى. يا 

ثةةريؤ سةتى  نةةديَك مةبة بةةؤ هة كةة  شةةؤردراو ئاوة ئةةةوةبو بةةئاويَك ئة ئةةيرت  ئةةهيَنرا.  ز بةكار
لةةةطردى  سةةالَيَك  هةةةموو  تةةر.  بةةةجؤريَكى  نةةةورؤز  نةةةوةى  سةةتيكرد بةبوذاند يةةَرد دة ثريةم
بةةؤ  يةاثراخى  شةةار،  خةةلَكى  بةؤ  ئةةةكرد  سةاز  طةةورةى  سةةةيرانيَكى  سةليَنانى،  مةةيارة لة ما

ة ئةكردن، ئةبو بةشايىء هةلَثةرِكا. دواى ئةمانة ئةهاتة سةر مةبةستة سةرةكييةكةى ك
 هوشياركردنةوةى نةتةوةيى بو. ئةويش بةبةستنى كؤرِى وتارو هةلَبةست خويَندنةوة.

حةةةوت  سةتء  سةتى )بي كةةس هةلَبة يةةةق بيَ كةة فا بةو  كةؤرِة  ئةةةو  نةة،  لةةو كؤرِا يةةكيَك 
ئةةو  سةتنى  سةةيركردنء بي ئةارةزوى  سةاآلنة زؤر  ئةةو  مةة،  نةدةوة. بري يةا خويَ سالَة(كةى ت

ضةادريَ سةالَة  ئةةو  سةى كؤرِانةل ئةكرد.  يةةك كور ضةادرةكةدا ذمارة بةةردةل  لةَدرابو، لة ك هة
سةةةتى  سةةةييةك لةناوةرِا سةةةةر كور ئةةةةدمؤنز لة بةةةو.  كةةةدا دانرا يةةةوة ئةلَوةية شةةةيَوةى ن لة
سةى  سةت،  كةة لةبي كوردسييةكانى تردا دانيشتبو، جطة لةدانيشتوانى سةر كورسييةكان 

بةةةدةو بةةةثيَوةبون  هةةةموو  تةةر  كةةةكانى  ئةةةكرد، خةلَ ثةةةرِى نة سةةييةك تيَ بةةةردةل كور رو لة
كورسييةكاندا. من كةولة ثشت كورسييةكةى ئةدمؤنزةوة. ئاورِيَكى ليَدامةوةو بةكوردى 
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تةى:  هةةوريم، و بةرازاى ب . ر.  سةم. ومت:  تةى: ناينا فةآلن. و ليَى ثرسيم: كورِى كيَيت؟ ومت 
سةةتوثةجنةى  )وةك  نةةدةوةو دة سةةةكةى خويَ كةةس هةلَبة تةةةدا بيَ لةةةو كا سةةم.  بةةلَا ئةينا

رائةوةشاند. لةبريمة جؤرة ثشيَوىء غةلَبةغةلَبيَك كةوتة ناو ئامادةبوانةوة. من هةرِةشة( 
نةةةديَك  يةةةَدا هة هةةةةر لةو شةةةبوو،  نةةةدة ثيَخؤ سةةةم ئةوة كةةةةى بيَكة سةةةتةكةو دميةنة هةلَبة

 لةهةلَبةستةكةل هاتةبةر.
نةةى  بةةو ئاهةنطا كةةأل  يةةتى تيَ تةا حيزبا شةا  يةَةةى كيَ بةو جؤرة جةذنةكانى نةورؤز در

بةةو. سةةى  نةةةورؤز  بةةةوةى )جاسو يةةَرد  بةةاركردنى ثريةم تةةة تاوان بةةةكان كةو يةةةكيَك لةحيز
بةو. ئينطليزة !!( مرييش ئاهةنطةكانى نةورؤزى قةدةغةكرد. ثريةميَرد بةوة زؤر نيطةران 

كةردين  شةيان ليَ داماوة هةر ئةوةى بؤ مابوةوة، ئةيوت: " حيزبى حيزبار، ئاطرى نةورؤزي
 بةسياسةت!".

كرد كة سةردةميَك دةمةقالَيَى ثارتىء شيو ى لةسةر ئةوةبو  ثيَشرت باسى ئةوةل -2
( نية، رؤذيَك لةنزيك سةرقةبرانى سليَنانى، ئةمحةدى أمةكة ئايا كورد نةتةوة )بمة(ية يا )

طةويَى  ئةةبرِى،  سةثةكةى  بةؤ ئة ئةوىلَ، ناسراو بةئةحة قاذوو، لةكاتيَكدا كة بةداسيَك طياى 
سة شةيو ى لةو مشتومرِة بو لةنيَوان دوو كة كةابراى  لةةملى  سةةكةى  ضةا دا ئةةويش ئة دا، 

طريئةكاو ئةلَا: ئيَستا قسة بكة، كورد ئوممةية يا ئوممة نية!؟ كابراى داماو لةتاو طيانى 
 خؤى ئةلَا: بةقةبرى باوكم ئةوةتى كورد هةية، هةر ئوممة بووة!

نة -3 كةة ئيَ ئةةلَا: كا كةةى  ثةارتى، بةرِيَكخةرة هةةر هةر لةو بارةيةوة، هةظالَيَكى  ةش 
بةطةزى ماركسيةكان جاوى ئةل كيشةية ئةثيَوين! من بةل طةزة دةرةقةتى ئةوان نايةل. 
ئةةبا  كةة  يةة  يةةكيَكيان ئةوة تةةوة،  بةؤ نة نةاوة  مةةرجى دا مةةلَا  فةرموو ئةوة ستال  كؤ
يةة؟  شةى هة ئةابوريى هاوبة كةوا  كةورد  نةتةوة ئابوورييةكى هاوبةشى هةبا. دةى نةتةوةى 

ى قؤمشةئةبا، ئةلَا ئة ارة بضؤ بلَا: من بةلَطةى زانستيم هةية، ريَكخةرةكةش، كةسيَك
 ئةمةش بةلَطةكةية:

 ميامة يف أمل  الةجرة
 آمنة يف مةها مسررتة

 واتا: كؤتريَك لةسةر درةختةكة
 دلَنياو ثاريَزراوة لةهيَالنةكةيدا

تةؤ  هةظالَةكة،  ةرةبى نازانا، بةتوورِةييةوة ئةطةرِيَتةوة بؤ  ى ريَكخةرةكةىء ئةلَا: 
بةمن رائةبويَرى!؟ من ضول ئةوةل وت، ئةوانيش تيَر ثيَكةن ، ئنجا ماناى ئةو قسانةيان 

 ثيَومت! 
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ضةووينة -4 سةران ئة ئةةدا،  ة يةَةةوة  ممةان لةو تةازة دة نةةومانان  كةة ئيَ لةثةجناكاندا 
لةةو  بةةدةل ثاق سةليَنانى.  سةةيوان لة طةردى  يةك  تةكا، كة باخى قةرةجيشى ثيَئةوترا، نز

لةةةدةورى ضةاخو طةةليَجار  سةت.  يةَةةيىء شةرِةهةلَبة سةةى و ئةةكرد بابة سةتنان  اردنةوة، دة
يةة  مةن ثيَنوا ئةةطرت.  شةةكانى  سةة خؤ نةان لةق ئةورةمحانى خامةش كؤئةبووينةوةو طويَ
ئةةةو  ئةةةوا  بةةدةين،  ئةةةجنال  يةةَراق  بةةد(ى   ئةةةوةى )مر ضةةا كييةكى وةك  نةةةوآ  طةةةر ةا ئة

يةة: جيَطةيةى باخى تةكا طوجناوة بؤ ئةو مةبةس تة. ليَرةدا،  ى من سةرطروشتةكة ئةوة
كة هةلَبةستيَكى تازةى خؤمم بؤ ئةخويَندنةوة، ئةيانوت: خراث نية! بةآلل ئةطةر ةوتاية 

 ئةمة هةلَبةستيَكى تازةى طؤرانة، يا هى هةرديية، ئةيانوت: بةرِاستى جوانة!
كةةارى س -5 ثةةارتى،  شةةيو ىء  يةةةك  سةةليَنانى، ماوة نةةدا، لة سةةى هةةةر لةثةجناكا يا

غةةا  محةةةد  ةةةزيز ئا نةةةذادى ئة لةةمالَى  يةةَك  يةةةك. رؤذ ئةةةدا وةك بةرة ئةةةجنال  شةيان  هاوبة
كةاران،  نةةرى كريَ مةن نويَ مةدا.  بةةرةيينان ئةجنا يةةكى  سةابونكةران، كؤبوونةوة لةطةرِةكى 
نةةرى  سةتا  ةةول نويَ ثةارتى، وة نةةرى  شةةريف نويَ نةذاد نويَنةرى طةجنان، حيلنى  ةةىل 

سةتا  ةةول شيو ى. مالَى نةذاد، م هةةبو، وة لةةى  مةاأل مؤبيَ كةةل  سةا  هةةبو، ئةو لةةيان  ؤبيَ
لةسةر مؤبيَلةكان دانةنيشت. ضوار مشوى لةسةر زةوييةكة دانيشت. ولان فةرموو لةوآ 

 دانيشة. وتى: نا، من نةفسيةتى ثيتى بؤرجوال نية، لةسةر مؤبيَلة دانانيشم!
ياتر بؤ خؤشىء ثيَكةنينن. هةر ديارة ئةل سةرطروشتانةى ئيَستا ئةيانطيَرِمةوة، ز -6

لةثةجناكاندا، كة من زوو زوو ئةطريال لةدواى هةموو خؤثيشاندانيَك. جاريَك لةطرتوخانةى 
مةى  بةؤ ذة بةوين،  سةى  يةَراوى سيا يةك ط سليَنانى كة لةثشت سةراى سليَنانيةوة بو. ذمارة

ى بةيانياؤان، نيوةرِوانء ئيَواران، لةكةسوكارةوة خواردنى بامشان بؤ ئةهات. بةآلل ذةم
ئةةهات،  مةان  شةوو بؤ هةندآ جار نيسكيَنةكةى طرتوخانةكة بو، ئةو خواردنانةى رؤذى ثيَ
نةةى  ئةةو رؤذا نةان )ف.ك(  بةةيانيانى رؤذى دووةل. برادةريَك مةى  بةؤ ذة هةنديَكى ئةمايةوة 
بيزانياية نيسكيَنةية، زوو لةخةو هةلَئةساو خواردنةكانى رؤذى ثيَشووى سفر ئةكرد! كة 

ةةرل ئةكة سةانا  طةةر لةبر يةة، ئة سةكيَنة ن وتينة سةرزةنشتكردنى، ئةيوت: من حةزل لةني
هةةات،  سةةكيَنةكة  شةةاردةوة. كةني شةةوول ىلَ  نةةةكانى رؤذى ثيَ يةةةك خوارد نةةاخيؤل! بةياني
سةكيَنةداو ومت  يةَك ني سةةر قاث كةرد بة بةؤ  شةوول  تويَةالَيَكى تةنك ئاوى سةروثيَى رؤذى ثيَ

كةاك ) بةؤ  سةةروثيَية  ئةةل  نةة  كةةةن ء براي مةان بةثيَ هةةلَوورِان. كرد هةةمووى  ئةةويش  ف(. 
 خؤمان سةروثيَكةمان خواردو ئيرت دزةخواردنى بةيانياؤان ىلَ قةدةغةكرد!

تةابى  1954سالَى  -7 نةة قو ئةةوةى ئيَ كة طرياينء نارديان  بؤ شو ةيبة، سةربارى 
ئةةوةى بووينء نةئةبوو سةربازميان ثا بكرآ، ئةشيانداين بةدادطاى سةربازى بة مةةتى  تؤ

جةةارةى دة  هةةةر  بةةو.  يةةة  شةةارى ديوان سةةةربازيش لة طةةاى  لةةف(ين! داد كةةةوتوو )متخ دوا
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يةةوةو  سةرةو ديوان يةَوان بة شةةمةندةفةرى ن سةةربازيى  فةارطؤنى  نةة  يةةكنان ئةكراي دوازدة
سةةربازة  ئةةو  ئةةوةى  بةؤ  ئةةزانى  ئةةوةمان بةهةل لةطةأل ثاسةواندا بةرِيَئةكراين. ئيَنةش 

سةى ئاساييانةى تر كة ل بةريى سيا سةةر  ةفارطؤنةكةدا ئةبون، رؤشنبري بكةينء بيانةينة 
يةةةكيَتى  بةةةراوردكردنى  سةةةر  تةةة  بةاس ها تةةا  هةةةروايكرد  نةةةش  كةةةى ئيَ يةَم. طروثة دذى رذ
بةةا،  تةةمان دي ئةةو دوو وآل ضةنان  ئةةوةى هي بةا  ئةةمريكا.  يةةكطرتوةكانى  تةة  سةؤظيَتء و 

سةؤظيَت يةةكيَتى  سةةر  يةة بة لةَدان هة ضةى زيادةثياهة ئةةةمريكا، هةر يةة لة شةةر هة ء تانةوتة
بةاوةرِ  ئةةوةى  ئةةكرد وةك  يةةكيان  سةةيرى  سةاميةوة  ئةةوان بةسةر ئةمانوت، هةندآ جار 
شةتينة  تةا طةي بةرِى  طةةى  بكةنء نةكةن. بةو جؤرةو بةدةل ئةو قسانةوة، شةمةندةفةر ريَ
سةة يد  يةد  تةدا. خال يةةكى دووقا كةنارى شارى ديوانية. شةمةندةفةرةكة داى بة ى خانو
وتى: يةكيَتى سؤظيَت ئةوةندة مةزنة، فرِؤكةى هةية ئةتوانا لةثةجنةرةى ئةو خانووةوة 
يةوةوة  خؤى بكا بةذوورداو ضةند دةورةيةك بةناو ذوورةكةدا بكاتء لةثةجنةرةكةى ئةو د
ئةةبويَرن!  نةة را سةة اتة بةئيَ ضةةند  مةة  يةَوة ئة تةة ئ دةرضيَت!! سةربازةكان وتيان كةوا

 ليَنان.هةستانء دووركةوتنةوة 
بةو،  لةسليَنانى، هاورِآ )غ( بةنهيَنى نيَردرابو بؤ يةكيَتى سؤظيةت، بيست رؤذيَكى ليَبو
بةؤ  خةةلَكى  بةةذووريَك  ثةرِ  جةارةى  كة طةرِايةوة، كةوتة كؤرِبةستنى نهيَنى لةماآلندا. هةر 
ئةةكرد،  سةةكانى وا خةؤى. ق شةتةكةى  نةةوةى طة كؤئةكرايةوة. ئةويش دةستيئةكرد بةطيَرِا

شةةمةندةفةرةكةى ئةتوت ل ةبةهةشت طةرِاوةتةوة. هةندآ جار قسةكانى لةقسةكانى ناو 
ئيَنة ئةضو! سةير ئةوةبو، بةجؤريَك وةآلمى ثرسيارةكانى ئيَنةى ئةدايةوة وةك دة ساأل 
ئةةوآ  كةةى  زياتر لةيةكيَتى سؤظيَت ذياباء شارةزاى هةموو قوذبنء ياساو ذيانى ئةو خةلَ

ئةةو با. قسةكانى، لةقسةى ئةو وشك لةةبارةى  ة موسولَنانانة ئةضوو كة هةموو وةآلميَك 
جةا  تةةوة. ئن مةن بريئةكا ئةةويش وةك  سةتا  سةتا )غ( ئيَ دنياوة ئةدةنةوة! بةآلل باشة مامؤ
تةؤر  نةة دوك سةؤظيَت، لةوا يةةكيَتى  بةؤ  دواى ضواردةى تةمموز، هةنديَك بانطهيَشت ئةكران 

(ى بةغدادا وتاريَكى بةناونيشانى: احلرية ةبدولرةزاق حميَدين، كة طةرِايةوة، لةرِؤذنامةى )
شةوات! ) خةؤى ئة نةا  ئةو نةتةوةيةى لةيةك ذووردا ئةخواو ئةنوآء  كةل  ت لةت ت  مةة ا األ

 (.  تسرحم يف غرفة  اح ة!
تةةؤر  ئةةةو دوك طةةةأل  سةةتةكاندا، لة سةةةرةتاى شة مةةن لة ئةةةهيَنا،  سةةة  سةةة ق جةةا ق ئن

هةةردوكنان  ةبدولرةزاقة بول بةبرادةر، ئةويش بةهؤى مامؤستا مةسع ود حمةمةدةوة كة 
بةو،  كةؤ  سةتاى زان تةؤر، مامؤ نةائى، دوك مةةوادى بي لةبةغداد فةمرانبةر بووين لةكؤمثانياى 

نةة   يةةارى )ا  كةؤرِى زان سةةةرؤكى  بةةو بة يةةكيش  مة ماوة سةةالَى العل غةةداد.   1963( لةبة
يةةك زوو  ضةو! بةيان بةةهيالك ئة هةرضى بكةوتايةتة بةر شاآلوى بة س، ئةطةر نةكوذراية، 
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شةرت  بةو، ثي بةةريَك  ثيَش دةوال، رةفعةت ئةمحةد كة ئةويش لةكؤمثانياكةى ئيَنة فةرمان
مةن  طةاى  سةةر ريَ يةم لة بةو، د يةدة  غةداد جد ئةةمنى بة لةسةردةمى ثاشايةتيدا بةرِيَوةبةرى 
وةستابو، وتى كامل من واى بؤ ئةضم ئةمرِؤ ديَن ئةتطرن!.. ومت ضؤن ئةزانى؟ وتى دويَنا 

كةرد هةوالَى تؤيان لةمن  خةؤل  لةة  نةيش بةثة طةرن. م ثرسى، ثرسيارةكانيان هى ئةوةبو بت
نةاو  سةكرتيَر دام يةَزى  سةةر م بةناو كؤمثانياكةداو داوايةكى مؤلَةتى هةفتةيةكم نووسىء لة
يةادا.  سةةر كؤمثان ضةةكدار داى بة ضوومة دةرةوة. كة طةيشتنة سةر شةقامةكة، هيَزيَكى 

ئةةو رؤذة بةةهؤى  منيان نةناسى. سوارى تةكسيةك بولء  يةى  شةاردةوة. رؤذى دوا خةؤمم 
تةةؤ  نةى  بةؤ طرت نةة  بةةلَا ئةوا يةةان  كةة، وت سةؤراخى رووداوة لةة  مةةوة، كةو نةديَك برادةر هة

 هاتبون، بةآلل سكرتيَر ثيَى وتبوون ئةوةتا لةرِؤذيَك لةوةوثيَشةوة داواى مؤلَةتى كردووة.
سةيَهةل، بةي تةةوة، رؤذى  بةدولرةزاقم بريكةو تةؤر  ة ثةيَش دواى دوو رؤذ، دوك كةةى  انية

شةة  جةارآ داني سةم،  شةيد ئةنا مةن رة دةوال ضوول بؤ مالَيانء بؤل طيَرِايةوة. ئةويش وتى 
طةةأل  سةةى لة كةة ق سةكةرى  حةاكنى  ة بةو،  بادةوال دةسثيَبكا، مةبةستى رةشيد موسلَح 
بةؤ  ل.  يةَرة  نةازامن، بين ئةةوةوة  شةةكةى  لةةبارةى كيَ هةيض  كرد، لةوةآلمدا وتبووى ئيَستا 

ضةوول  دوكتؤر طفتى كةة  نةةمطريَت،  كةا،  طةارل  شةتوانا رز طةةر نة ئةوةى ىلَ وةرطرت كة ئة
مةريزا  خةانى  تةاو  بةوو )ئاف خةؤل  مةى  يةةكيَكيان خز بةوون.  لةةوآ  هةنديَك خةلَكى سليَنانى 
بةؤ  ضةواية  ضةى ب نةةدا هةر لةةو رؤذا سةليَنانى؟ تومةز بةؤ  غةفور( وتى: تؤش ئةتةوآ بضيت 

 ةى حاكنى  ةسكةرييةوة وةرطرتاية! كوردستان، ئةبواية رةزامةندييةكى لةدائري
نةاردى  كة ضوومة ذوورةوة بؤ  ى حاكنى  ةسكةرىء باسى كيشةكةى خؤمم بؤ كرد، 
بةؤ  كةةيم  ضةووة، فايلة نةةوة دةر ئةفسةريَك هاتء وتى بزانة ئةطةر فةرمانى طرتنى  ى ئيَ

وةشان! بيَنة، زؤرى ثا نةضوو، فايلةكةى هيَنا، حاكم بةدةل خويَندنةوةيةوة سةرى رائة
ئنجا وتى: ئةو رؤذةى لةمو ةسكةر رةشيد هةولَى ئينوالبيَك درابو، تؤ لةناو كؤمثانياكةى 
بةةارزانى  سةتةفاى  مةة  م كةة  لةةوة  طةة  خةا!! ج بةة س روو كةردووة: وا  هةاوارت  نةدا  خؤتا
مةة  نةةطرياو دا بةؤ  طةرِاوةتةوة، تؤ قةمةرةيةكت بةديارى بؤ بردووة! كة ئةوةى وت، خؤل 

سةكيليَكم ثرِمةى ثيَكةن  يةة، ثا !، ومت: من فةرمانبةريَكى بضووكم، باوةرِبكة ئةطةر ةبوا
طةارل  ثةاس رز بؤ خؤل ئةكرِى بؤ ئةوةى هاتوضؤى كؤمثانياى ثيَبكةلء لةضاوةرِوانكردنى 
ئةةةو  ئةةةوةى  لةةَا ومت  تةةا ب طةةوول. وا تةى:  كةةةل؟ و سةةياريَكت ىلَ ئة يةةة ثر جةةا ومت: تكا بةا. ئن

 ةزاوى نية؟ وتى: مشدريك!؟ واتا ضوزانيت!؟ ومت راثؤرتةى لةسةر من نووسيوة، هادى 
نةةةى  سةةةرؤكى لية يةةةل،  يةةدارةو زات بةةةرى ئ نةةدا بةرِيَوة لةةةوةى لةكؤمثانياكةما طةةة  مةةن ج
يةة،  يةةكانى كؤمثانيا حةةرةس قةوم سةراوى  كةة ليَثر يةة  موشتةرياتيشم. ئةل هادى  ةزاوي

تةا خاأر : دةميَكة هةولَئةدات بؤ ئةوةى ئةو ببا بةسةرؤكى ليةنةى كرِين. وتى يبووط، وا
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ئةةو  كةة  كةردووة  بؤ ئةوةى بدزيَت، ومت: باوةرِ بكة من ضةند جار داوال لةموديرى مفةوةز 
مةن  ئيشةل لةكؤأل بكاتةوة، بةآلل ئةو )كة لةو كاتةدا رةشيد  ارف بو( رازى ناباء ئةلَا 

بةووى  شةيد  ةارف كرِي سةتيدا رة كةةش لةرِا يةت، ئوتومبيلة بةؤ باوةرِل بةتؤية، ضونكة دز ن
 بارزانى.

يةةةوة وردة  تةةؤزيَكيش لةبةرخؤ نةةا،  سةةةكامن هيَ بةةاوةرِى بةق سةةلَح،  شةةيد مو يةاربوو، رة د
سةةةر  ضةةؤرةوة  تةى: ب شةةكيَنن! و خةةلَك ب لةةى  نةةوآ م ئةةاوا ئةيا تةى  بةةة س داو و جةويَنى بة
ئيشةكةى خؤت، بعد ماكو طواد يلزمك! واتا ئيرت طةواديَك نية بتطرآ. وةرةقةيةكيشى بؤ 

ئةةمنى نووسيم كة ئامادةبو بةؤ  ولء بةردراول. كةضى دواى نزيكةى مانطيَك طريالء برديامن 
نةةدةيان  بةةوون ئةوة ضةةة كرا هةةةموو كةلةثا تةةر،  كةةانى  يةةابوول، طرياوة شةةةويَكى ت مةةة.   ا
سةة اتةكةت  ى  يةان  كةان وت كةردل، طرياوة ئةشكةجنةدابوون. بؤ رؤذى دوايى كة بانطيان 

 شكا.ئيَنة بةجيَبيَلَة با لةكاتى ئةشكةجنةداندا نة
دةستيان كرد بةليَكؤلَينةوة لةطةلَندا. وتيان ئةزان  تؤ بةفةرمانى حاكنى  ةسكةرى 
بةووت، وا داواى  ضةؤن زاني تةؤ  نةت،  بةؤ طرت هةات   ئةةو رؤذةى  بةردراويت. بةآلل ثيَنانبلَا 
خةؤل  ئةةوةى  بةؤ  بةو  لةَةمت كرد شةرت داواى مؤ يةَك ثيَ مؤلَةتت كردبو. ومت من نةمزانيبوو، رؤذ

بةة كةةل  يةةَواران ئامادة مةةاف، ئ كةةؤليجى  لةةةثؤىل دووى  تةةة  ئةةةو كا يةةة ) حةةانيَكى كول ؤ ئينتي
 ئةاويَند( ضريؤكةكةى هادى  ةزاويشم بؤ طيَرِانةوة. ئةوانيش بةرياندال.

شةةى  1974سةالَى  -8 نةةدميان بةشؤرِ كةةوة ثةيوة هةةةر، ثيَ كةةةمال مةز تةؤر  مةةنء دوك
سةليَنانىء ئةيلولةوة كرد، من لةبةر ئةوةى بةرِيَوةبةرى كؤمثانياى زي بةوول لة وتى نةباتى 

نةةخؤى  بةا خا ضةكةية  سةا شارؤ لةةو  هةةبو،  نةان  سةةر وةكيل لةماوةتء قةآلدزآء سةنطة
حةةاجى  سةةةر  بةةةكرو لةسةنطة حةةاجى با قةةةآلدزآ  يةةَدين، لة لةةةماوةت  ةةةزيز حم نةةةبووين، 
سةرتيَكنان  كاكةرِةش زؤر خزمةتيان كردين. بؤ ريَطةى نيَوان ماوةتء قةآلدزآ، كةريَكء ية

يةَك بةكريَ هةةموو جار طرت. دوكتؤر كةمال وتى من ناويَرل سوارى يةسرت ببم، بةآلل لةرِيَطة 
لةةو  سةوار!!  نةيش كةر سةرتةوةنء م سةوارى بة يةَداو بة دووبارةى ئةكردةوة ئةيوت: خواث
فةةتيش  ةةدىلء زوو زوو  كةرال بةمو ئةةوقافء  ماوةيةدا كة من كةولة ئةمانةتى  ةةدلء 

طةةىلَ ئةضوول بؤ ثشكنينى دادطاكانى ش نةان،  هةةوليَرو بادي سةليَنانىء  ؤرِش لةناوضةكانى 
 سةرطروشتةى خؤشم  كؤبووةوة، لةوانة:

ئةةو  - بةايى  نةةوةو ثريؤز يةَى كؤبووي شةؤرِش، ل نةاو  تةة  تةؤفى ها ئةةنوةر  سةتا  كةة مامؤ
نةة  تةى: ئةوا هةنطاوةميان ليَكرد وةك هةلَويَستيَكى نيشتنانىء نةتةوةيى. ئةو لةوةآلمدا و

 ستييةكةى من لةدةس ذنةكةل هةآلتوول!هيضيان نية. را
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طةة  - كةدا لةدةن لةبابةكر ئاوا كة جيَطةى كارو نوستنى ئيَنةبو. شةويَك لةدرةنط كاتيَ
نةةة  شةةتة كو يةةان ئةهاوي كةةة خؤ بةةووةوة  بةةةرمان  تةةةميز خة طةةاى  كةةانى داد طةةى دادوةرة دةن

نةةى  تةيارةكانةوةو ئةيانوت تةيارة هات! دوايى دةركةوت يةكيَكيان بةدةل خةوةوة، ورِيَ
 كردووةو وتويَيتى: هات هات!!

ئةةكرد،  - يةدى  هةاوارى مةغد تةةميز  طةاى  نةدامى داد غةاى ئة لةشةويَكى بةهاردا، بايز ئا
طةةأل  لةَةداوان، لة هةةموو بةهة وةةومابا.  شةتيَكى ليَ كةة  بةآلل هاوار هاوارةكةى لةوةئةضوو 

ربان. بايز ئاغا وتى: مةغديدا، خؤمان طةيانة ذوورةكةى بايز ئاغا. مةغديد وتى فةرموو قو
 ئا بزانة هةورة يا سايةقةية!

كة لةئيَرانييةكاؤان ئةثرسى: ئةى ئيَوة كةى شؤرِشيَك ئةكةن، لةوةآلمدا ئةيانوت:  -
نةةيان  قةةبوو لةئيَ ئةةوة تة مةةز  كةةين!! تو شةؤرِش ئة نةةش  هةر كات شا فةرمانى دا، ئيَ

 ئةكرد، طواية ئيَنة بةفةرمانى شا ئةو شؤرِشة ئةكةين!.
بةةكريَطرتبوو،  - لةطةأل مامؤستا ئةمحةد هةرديدا، لةشارى شنؤ خانويةكنان ثيَكةوة 

رن  ا ز يَ خؤمان لةمديو بووينء خيَزان لةوآء جارجار سةرمان ئةدان. روانينان خيَزان زؤر ب
نةةةدا  تةةالَكردبوون!.. برِيارما يةةةانى ثيَ كةةة ذ نةةةدا  كةةى ورد لةذوورةكا جةةةؤرة كرميَ لةةةدةس 

جةؤرآ بطويَزينةوة. من ومت با بةةهيض  لةةوآ  سةتوومانة  يةان بي غةةدة. وت شةارى نة بةؤ  بض  
كةةى  لةةويَن، خةلَكة كةة  يةةوة  لةَةى بارزاني بةةهؤى بنةما ئةةوةى  خانوو دةسناكةوآ لةبةر 
يةان  تريش هةموو رذاوةتة ئةوآ. ومت من سةريَك ئةدةل بةشكم دةستنكةوآ. كة ضوول وت

ضةوو مةولَكى زؤرة.  ئةةو  سةتةفا،  سةةيد م حةاجى  كةةىء داواى بضؤ بؤ  ى  سةةر دوكانة مة 
ئةةبوو  تةا  بةةطريان!  سةتيكرد  ئةةويش دة خانوول ليَكردو باسى خانووةكةى شنؤل بؤ كرد. 
كةورد  بةةدةريى  ئةاوارةيىء دةر بةؤ  ئةةوة  طريانةكةى زياتر ئةبو، من لةدلَى خؤمدا ئةموت: 
مةاء  لةى دا نةدآ كلي ئةطرى! هةرضؤنيَبو، تؤزيَك هاتةوة سةرخؤىء لةضاوى ميَزةكةيدا هة

 وتى فةرموو ئةوة خانوو. ومت كريَكةى ضةندة؟ جاريَكيرت 
نةدة.  لةةتوانادابا ئةوة ضةةندت  تةة. هةر كةةيفى خؤ دايةوة ثرِمةى طريانء وتى: كرآ بة
نةدة  لةةتيَك ئةوة ئةطةر نيشة، بةخؤرِايى. زؤر سوثاسم كردو ديسان لةدلَى خؤمدا ومت: ميل

طة سةةرناكةوآء رز سةتةى هةستء هؤشياريى نةتةوةيى هةبا، ضؤن  ئةةو هةلَويَ بةا.  ارى نا
جةاريَكيرت  شةتنندا،  لةةكاتى رؤي شةكردل.  حاجى ئةوةندةى تر دلَى بةشؤرِشةكةمان ثييَخؤ
حةةاجى  نةةوت:  شةةيدانةوةىء ثيَ لةةة دلَخؤ نةةيش كةو بةةةطريان. م كةةردةوة  سةةتى  حةةاجى دة
كةةى  يةةوآ ميللةتة ئةةوى ب ضةيَنراوة،  نةة نة بةةطوألء ريَحا طويَينةدةرآ، خؤريَطةى خةبات 

كة طةار  ضةةؤن رز تةى  مةةطرى. و ئةيرت  كةةل  كةات ليَئة ضةةيَةيَت. ت سةويَريش ب تةالَىء  ئةةبا  ات، 
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بةةقوربانى  حةم  بةةر، رؤ ئةةو دى ثيَيةم جةةنابت،  نةطريم!؟ دنيا واى ليَبا سةيديَكى وةك 
 با، ئاوا داةيَنا بؤ خانوويةك! ئاخر ضؤن نةطريم!!؟

يةيش بةو جؤرة هيَناميةوة سةر سفر، من بريل بؤضى ئةضوو، ئةو بؤضى ئ ةطرى!؟ دوا
سةةر  تةونيم لة شةتويَنيَكى زةي مةن ث ضةونكة  سةةيد،  ئةةومت  يةَى  يةة ث ئةةو بؤ كةةوت  بؤل دةر

 رانكوضؤغةكةل بةستبوو!.
 
 
 

 18/1/2003رؤذى  37رؤذنامةى )تايم( ذمارة 
 

كاةرةكانى  تاة داطري ساايةى دةولَة هةرضى ريَكةوتننامةو بةلَيَن بؤ مافى كورد لةذيَر 
 مةرةكةبى سةركاغةزةو هيضى تركوردستاندا بكريَت تةنيا 

هتَذ   هتس ب د ر ردر متي   هت دال اا لت م ئ لَق  هتدال  يت اايو َؤ ل درهَذة  طيَسؤالي  ة  برية ةره
 باسو ضوالرضيَوة  بري  ي ت  ةهو اا ه  دةاات

 
ضتي     * ئيَوة ى ميش   ةك )قوتاخباي ه او بري  ي ت  ةهو  يا   اا ه  ئ ب ن، ىؤ  ب 

 ئ   قوتاخباي ه  ضيئو ؟
ئةةو  - لةةناو  بةو  كةورد  تةةوةى  نةةوةى نة هؤو بنضينةي ئةو قوتاخبانةية، مةترسى توا

ضةةةةرخى  ضةةةلةكانى  سةةةتى  كةةةردووة، لةناوةرِا بةةةةشء داطري سةةةتانيان دا نةةةةى كورد نةتةوا
سةةةتى  بةةريو سيا يةةاى  نةةاو دن تةةة  سةةى، كةو تةةازةى ثرِلةمةتر يةةةكى  سةةتةمةوة، بريؤكة بي

سةةر كوردييةوة. ئةويش بريؤكةى ثيَكةوة ذيانبوو لةطةأل يةة، لة  داطريكةراندا! ئةل بريؤكة
( بةناوى يةكيَتى تيَكؤش  1944هةلَدانى لويَكى ثارتى كؤمؤنيستى  يَراق لةكوردستان )

سةتان ) ح ة النضال) طةارى كورد بةى رز ميةوكراتى 1945(و حيز ثةارتى د هةةآلتء  ( لةر ِِؤذ
 ئاراوة. ( هةر لةباشورى كوردستانةوة، هاتة1946كورد كة دوايى بو بةكوردستان )

نةةؤمى،  بةةؤ ئؤتؤ طةةؤرِا  سةةةربةخؤييةوة  كةةورد، لة سةةرتاتيجى  يةةة،  ئةةةل بريؤكة بةةةثيَى 
شةكردنى  بةةداطريكردنء بةدابة بةوون  تةا رازي ئؤتؤنؤميش بؤ هةر ثارضةيةكى كوردستان، وا

 كوردستان.
 * ئ  ة ل ئ جنامو ضي  ة بو؟

ئةة - سةتبونى  هةةويَنى درو نةة  بةاء بوب يةةكيان دا ئةةجنال لة كةةو ئةشا كؤمةلَا  و بريؤ
 سرتاتيج طؤرِينة، لةوانة:
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نةى  -1 لةةناو دألء دةرو سةتان  سةةربةخؤيى كورد بةؤ  يةَدى  يةَك لةنائوم ثةيدابوونى جؤر
سياسةتكارانى كوردا لةئةجنامى سةرنةكةوتنى شؤرِشةكانى كورد بةطشتىء شؤرِشةكانى 

 شيَ  مةمحود بةتايبةتى. 
سةيانة لة -2 تةةوةيى مارك كةةى نيَونة يةةكيَتى سةرهةلَدانى بريؤ شةتىء لة نةدا بةط جيها

لةةتان  يةانى ميل كةةوة ذ بةؤ ثيَ سؤظيةت بةتايبةتى كة ئةل بريؤكةية هاندةريَكى كاريطةر بو 
نةدى  لةةثيَناوى بةرذةوة نةدا  هةةموو جيها سةنور لة نةدنى  بةؤ بةزا لةناو يةك دةولَةتدا، بطرة 

هةةر لةض يةةكطرن(.  هةان  ضةيَوةى ضينى كريَكاراندا بةثيَى درومشى )ئةى كريَكارانى جي وار
يةةةكيَتى  شةةتطريى  لةةةمهاباد بةث سةةتان  مةةارى كورد ئةةاراى كؤ نةةة  مةةةدا، هات ئةةةل بةرئةجنا
يةةة  كةةةى ثيَكةوةذيانةكة سةةتم بريؤ كةةة. مةبة يةةاترى دا بةبريؤكة طةةورِوتينيَكى ز سةةؤظيةت، 
كةرا  بةة  بةتايبةتى زؤرةى سةركردايةتييةكانى ئةو حيزبة كوردييانةى ئةو رؤذطارة، موتور

 ركسيَتى!.بوون بةبريؤكةى ما
شةتىء  -3 ئةاوا بةط نةدى رؤذ نةة، لةبةرذةوة كةةى ثيَكةوةذيا ئةل سرتاتيج طؤرِينةو بريؤ

سةتانيان  شةورى كورد يةان، با بةريتانيا بةتايبةتى بو كة ئةوان بؤ بةرذةوةندى تايبةتى خؤ
تةةوةو  لةَةتيَكى فرةنة يةة دةو قةة نويَ لةةو  يَرا بةزؤر لكان بة يَراقى  ةرةبيةوة بؤ ئةوةى 

يةَوان فرةئاينى  نةاكؤكيى ن بةةرةكىء  دروستبكةن تا خةلَكةكانى ناو ئةو دةولَةتة لةبةر دو
كةةةو  سةةتى كوتي بةةةثيَى سيا ئةاوا  يةةكانى رؤذ سةةةرليَدانى بةرذةوةندي نةة  يةان، نةثةرذيَ خؤ
سةةوان  كةات بةثا يةَراق ب سةتى  ةةرةبى   يةز وي تةدا، ئينطل سةد(، لةهةمانكا فةرق ت كؤتيكة )

 ة.بةسةر ضالَة نةوتةكانى كوردستانةو
بةو  -4 سةتانيش  كةةرةكانى كورد تةةوة داطري نةدى نة بريؤكةى ثيَكةوة ذيان، لةبةرذةوة

 كة هةريةكةو ثارضةيةكى ثرِ لةخيَروبيَرى كوردستانيان كةوتبوة ذيَر ضنط.
ئاوا بةو جؤرة، كؤمةلَا ئةجنال لةيةكيانداو بونة هةويَنى دروستبونى بريؤكةى ثيَكةوة 

 ةربةخؤيى كوردستان.ذيانء دةسبةرداربون لةبريؤكةى س
* ىيض ل   بار دكخء ى لَك  ت  تاآلي ، طؤرؤرالبو، تا قوتاخباي   بري  ي ت  ةهو اا هكو بؤ 

 بيَا ئارال ة؟
 بةلَا، زؤر شت لةوانة: -
بةكردةوة دةركةوت كة ئةو درومشى ثيَكةوة ذيانة، بؤ كورد، لةمالَويَرانى بةو وة  -1

بةؤ هيضى ترى ىلَ سةوز نابا، ئاشكرابو هة سةايةك  ثةةميانء يا بةةلَيَنء  رضى ريَكةوتننامةو 
كةةبى  تةةنيا مةرة يةَت،  سةتاندا بكر كةةرةكانى كورد تةة داطري سةايةى دةولَة مافى كورد لةذيَر

 سةر كاغةزةو هيضى تر، بةلَكو دةرزيى سرِكةرو بيَهؤشدارِووة.
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سةةر يةة  جةةوة خرا مةةلَيَك مةر  ئيَنة ئةيزان ، كة كاتى خؤى باشورى كوردستان بةكؤ
ضةةالَةنةوتةكانى  هةاتى  هةةةباء دا يةةكى  كةةورد خودموختاري ئةةبا  قةى  ةةةرةبى وةك: )  يَرا
كةركوكيش بؤ كوردستان خةرج بكريَت(. دواى سةرنون )انوالر(ى ضواردةى تةموزيش، 
نةة  لةدةستورى كاتيدا نووسرا: ) ةرةرء كورد هاوبةشن لةنيشتنانى  يَراقدا(. بةآلل ئةوا

 هيضيان ىلَ سةوز نةبو.
دواى سةرنوونةكةى ضواردةى تةمموز، ئيرت ئةو ثةرؤشيةى رؤذئاواو ئينطليز بؤ  -2

يةكيَتى خاكى  يَراق نةما. نةك هةر ثةرؤشى نةما، بةلَكو لةوةوة كة بةضةكء فرِؤكةكانى 
بةؤ  كةورد  نةدانى  نةة ها سةةركوتئةكران، كةوت ئينطليز، شؤرِشةكانى شيَ  مةمحودو بةرزان 

 دذايةتيكردنى  يَراق.
بةوو، ت -3 يةةك  اقيكردنةوةكةى كؤماى كوردستان لةمهاباد كة ئةويش تةنيا ئؤتؤنؤمي

شةةى  ضةةالَة نةوتة ئةةةو  ضةةى  سةةؤظيةت، ئةطةر بةةؤ  نةةةوتيَك  ضةةالَة  بةةةلَيَنى  بةةانى  يةةة قور كرا
 دةستنةكةوتء ئيَران دةستى سؤظيَتى برِى!

شةنبريانى -4  هةر دواى ضواردةى تةمموز، هةل بؤ ذمارةيةك لةرؤشنبريانى كوردو رؤ
 يَراق رةخسا كة سةردانى يةكيَتى سؤظيةت بكةن، لةئةجنامدا ئةوانة بؤيان دةركةوت كة 
سةةتى  سةةنء كولونيال ئةةاطرو ئا حةةوكنى  لةةةزؤرةملىَء  سةةؤظيةت،  طةةة نى  كةةةوةذيانى  ثيَ

 كؤمؤنيستىء روسى بةو وة، ضى تر نية.
قةةدا،  -5 سةةتانى  ةةةرةر لة يَرا شةةةثؤىل رةطةزثةر تةةةمووز،  ضةةواردةى  هةةةر دواى 

جؤريَك تةوذمى ئةدا، كة مةترسؤ بةزؤر تواندنةوةى كوردى ىلَ ئةكرا لة يَراقدا. ئةوةش بة
 (ى بةغدادو ثرؤطرامى حيزبى بة سدا بةديارئةكةوت.الثورةوةك لةوتارةكانى رؤذنامةى )

لةناو ثارتى دميوكراتى كوردستانيشدا، كة ئةو كاتة تاكة حيزبيَكى كوردستانى بو -6
سةى  شةووردا، مةتر هةةبو، لةبا كةة تيا يةةش  سةتة نةتةوةييانة ضةة ئارِا ئةةو نين ضةوونى  لةناو

سةةركردايةتى  نةاو  يةة  يةان كوتا ثةيدابو، بةتايبةتى دواى ئةوةى ذمارةيةك كؤمؤنيست خؤ
ثارتييةوةو دةستيانكرد بةهةولَدان بؤ نةهيَشتنى ريَكخراوة كوردستانييةكانى وةك  وانء 

نةدةرو قوتابيان بةتيَكةلَكردنيان لةطةأل ريَكخر نةة ها اوة  يَراقييةكاندا! هةموو ئةوانة، بوو
بةؤ  يةزبيَكيش  تةةوةيىء وةك ح بةريى نة ثالَثيَوةنةر بؤ ئةوةى كاذيك، وةك قوتاخبانةيةكى 

 بةرجةستةكردنى ئةو برية بيَتة ئاراوة.
لتتت رؤ     هتتت   اتتت  اا  هتتت   ستتتا  ئ  ة ضتتتيئو ن؟ م ب  هتتت   يتتت اايو اا  * تاهئ مت يدهَاي

 جيائ اساله  ة ل حي ب اايو تس؟ بري دهد بؤضو ي  ة، ب ضو
بةون  - كةةرةوة  كةةوة، جيا هةةموو رووية يةك، لة يةةكانى كاذ ئةتوامن بلَيَم تايبةلةنديَتي

 لةحيزبةكانى ترى ناو كوردستان، لةو رؤذانةداو ئيَستاش لةوانة:
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بةةؤ  -1 كةةوردو  تةةةوةى  هةةةموو نة بةةؤ  بةةو  سةةى  يةةةكى سيا سةةتنيَكء بريؤكة يةك ريَكخ كاذ
تةةنيا سةرتاسةرى كوردستان،  نةةك  بةو،  طةةورة  سةتانى  ضةا كييةكانى كورد سةنورى  واتا 

ثةةيرِةوى  مةادةى دووةل لة بةةثيَى  ثارضةيةك يا هةريَنيَك وةك ئةو حيزبانةى تر. ئةوةش 
سةةرةتاوة  بةةآلل لة سةتانة،  هةةموو كورد ناوخؤكةى كة ئةلَا: )مةيدانى كارطوزاريى كاذيك 

 وة ثةلئةهاوآ بةهةموو كوردستاندا(.بةشيَكى كوردستان ئةكات بةبنكةى ئيشكردنء لةويَ
نةةذاديى  -2 يةةكى  يةةتى ثةيوةندي مةسةلةى )برايةتى( بة ى كاذيكةوة ئةوةبوو كة برا

شةةا  تةةر، ئة يةةةكى  كةةوردو نةتةوة تةةةوةى  يةةَوان نة نةةديى ن كةةوردة، ثةيو كةةوردو  يةةَوان  ن
شةةو  كةة هةمي تةرةوة  بةةكانى  ثةيوةندييةكى دؤستانةبا. ئةمةش بةثيَضةوانةى ديدى حيز
ئةةدةنء  يةة ليَ كةورد هة ضةى دذة كةوردو هةر كةوردو  ةةرةرء  لةبةربوورة بالَورةى برايةتى 

 جةنطى كوردو كورد ئةكةن!
يةةك  -3 ضةةيةكيدا بة هةةر ثار كاذيك مةسةلةى كوردى لةسةرتاسةرى كوردستانداو لة

سةةردةمة،  ئةةو  بةةكانى  مةسةلة ئةزانى، بةثيَضةوانةى حيزبةكانى ترةوة، بةتايبةتى حيز
لةى كورديان لةهةر ثارضةيةكى كوردستاندا، بةمةسةبةى نيشتنانى ئةو دةولَةتة كة مةسة

شةيكردنةوةى  طةةو  ئةزانى كة ئةو ثارضةيةى كوردستانى داطريكردووة! ئةمة خالَيَكى طرن
سةةلةى  كةة مة ئةةلَيَم  نةدة  تةةنيا ئةوة نةةبا،  يةة  زؤر هةلَئةطرآ كة رةنطة ليَرةدا ئةو ماوة

سةةلةى  ةةرةبى كورد، بؤ ؤونة، لة يَراقد شةتىء مة ا هةرطيز وةك مةسةلةى  ةرةر بةط
ئةازةرىء  سةةلةى  نةدا، وةك مة شيعةو  ةرةبى سونة نية. هةروةها مةسةلةى كورد لةئيَرا

 بلووشء  ةرةرء فارس نية. بةو جؤرة لةتوركياو سورياو سؤظيَتى جارانيشدا.
سةتة -4 سةتانى ئةخ نةى كورد كةردنء داطريكرد ضةة  سةتؤى  كاذيك تاوانى ثارضة ثار ئة

تةا  كةةل  نةة،  ئينثرياليزلء دةولَةتة هةريَنييةكانى دةورى كوردستانيش. هةروةها ئةو تاوا
تةر،  بةةكانى  ضةى حيز زؤر، لةئةستؤى فةرمانرِةوايانى ئةو دةولَةتةو طةلةكانيشيانداية. كة

 ئةل تاوانةيان ئةخستة تةنيا ئةستؤى ئينثرياليزل.
تةةنيا ئي -5 كةةوة،  بةة ى كاذي يةاليزمى ئينثرياليزل  نةةبو. ئينثر ئةاوا  يةاليزمى رؤذ نثر

ئةةو  يةك  رؤذهةآلتيش بو كة خؤى لةئينثرياليزمى كؤمؤنيستدا ئةنواند، لةوةش زياتر، كاذ
ضةى  كةردووة. كة سةتانيان داطري كةة كورد ئةةزانى  دةولَةتانةشى بةداطريكةرو كؤلؤنياليست 

سة سةيةكانةوة لةكورد يةاليزل بة ى ثارتيية كوردستانييةكانيرتو ثارتيية مارك تاندا، ئينثر
 تةنيا ئينثرياليزمى رؤذءئاوا بو!

يةةك  ئةةةلَا: )كاذ تةةةوةو  نةةة ئةكا ئةةةو  يةنا سةةةر  جةةةخت لة مةةة،  نةةةوة، كاذيكنا لةةل بارا
كةورد  بةةمولَكى  تةةنيا  سةتان  ئةةكاتء كورد شةا  ضةاو تةما يةةك  سةتان بة كةةرانى كورد داطري

بة سةتاندا. لة بةا لةكورد فةةرمانرِةوا  خةؤى  هةةر  كةورد  بةةو ئةزاناء ئةبا  بةرِواى  ئةةوة  ةر 
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ئةةبرآء  بةةتاآلن  سةتان  سةامانى كورد سةةروةتء  برايةتيية درؤزنةية نيية كة لةرِيَطةيةوة 
يةَك  هةةموو ناكورد يةةتى  ئةةوة فةرمانرِةوا بةةر  ئةةكرآ. لة لةكةمرتين مافى مرؤظانة بيَبةش 

 بةسةر كوردستاندا بةكاريَكى ناشةر ى ئةزانا(.
سةى نة -6 سةةرجةل كاذيك وةك ريَكخراويَكى سيا نةةرى  خةؤى بةنويَ كةوردى،  تةةوةيى 

كةةوردةوارى  مةةلَى  يةَةيَكى كؤ يةا تو ضةينيَك  تةةةنيا  نةةرى  نةةك نويَ ئةةزانى،  كةورد  تةةوةى  نة
ئةةةو  بةؤ  بةةو،  ضةينايةتى  خةةةباتى  خةةباتيان  كةةة  سةيةكانةوة  يةةة مارك ضةةوانةى ثارتي بةثيَ

شةةو لةةل خالَة ئةةكرد.  خةؤش  ضةينايةتيان  شةةرِى  ئةاطرى  طةرِى  شةة  سةتةش، هةمي ة مةبة
 هةنديَك ئةجنال ئةكةويَتةوة:

لةةوةى  -ب بةةر  بةرذةوةندى هةموو تاكء كؤمةآلنى كورد لةسةربةخؤيى كوردستانداية 
 لةخةباتى ضينايةتيدا با.

سةةةركردةى  -ر شةةرِةوو  تةةة ثيَ خةةؤى بكا يةةة  ئةةةوةى ن مةةافى  مةةةأل  ضةةينيَكى كؤ هةةيض 
 ضينةكانى تر.

ناكرآ، بةلَكو بةنةهيَش  يا كيَشةى نيَوان ضينةكان بةشةرِى ضينايةتى ضارةسةر -ج
 كةمكردنةوةى جياوازيى ضينايةتى ضارةسةر ئةكرآ.

داطريكةرانى كوردستان، رذيَنى فةرمانرِةوايةتيان هةرضى با، هةميشة بةيةك ضاو  -د
 سةيرى ضينةكانء تاكةكانى نةتةوةى كورد ئةكةن.

طةةل( بةؤ  سةانى  كةورد، يةك بةؤ  ئةةو  لةو بارانةوة، درومشى كاذيك: )كوردستان  هةةموو 
 راستييانةى تيَدا رةنطئةداتةوة.

يةةة  -7 سةةةلةيك ن سةةتان، مة سةةةربةخؤيى كورد كةةوردو  تةةةوةى  ئةةازاديى نة سةةةلةى  مة
ميةةوكراتىء راى  بةةةبيانووى د نةةةت  كةةةوة، تةنا بةةةهيض بيانووية كةةرآ  سةةةر ب شةةى لة ساز
بةةؤ  بةدا  ئةةةوةى دةنط لةةجياتى  كةةورد  تةةوةى  بةةةى نة طةةر زؤر نةةة: ئة بةؤ ؤو شةةوة.  زؤربة

نةة سةربةخ ئةةو دةنطدا ئةةوا  تةر،  ؤيى كوردستان، دةنطبدا بؤ ضوونة ثاأل هةر دةولَةتيَكى 
مةةافى  كةة  نةةةوة  ئةةو ثارتيا ضةةةوانةى  مةةش بةثيَ سةةتيَتةوة. ئة يةك دذى ئةوة يةة كاذ نارِةوا
طةرآ  نةةوة  بةةرِاى خؤيا يةا  كةةوة،  بةةرِاى ثةرلةمانيَ يةا  بةةوة،  ضارةنووسى كورد بةرِاى زؤر

مةافى ضار نةةى  يةا ئةوا تةةة ئةةدةن.  كةال لةدةولَة هةةر  ضةيَوةى  لةةناو ضوار كةورد  سةى  ةنوو
نةةوة سةةتانةدا ئةهيَلَ كةةرةكانى كورد يةةةكى  داطري مةةان را جةؤرة بيَطو لةةةو  بةةى  يةةةكى زؤر را

 نائازاد، يا رايةكى ضةواشةكراوو ناوهوشيارانةو نةخؤشةو هيض بينايةكى لةسةر ناكرآ.
سةةةيةكانء  -8 يةةةة مارك ضةةةةوانةى ثارتي كةةةةوة بةثيَ سةةةتةكانةوة، بةةةة ى كاذي كؤمؤني

كةةةةو  هةةةيض نةتةوةية بةةةورذواى  ضةةةينى  سةةةكردى  شةةةةوة( نةدة يةةةةتى )بةكوردايةتي نةتةوا
هةةر  يةدابوونى  لةةرؤذى ثة ظةة  شةتى مرؤ سةتيَكى سرو بةةلَكو هة يةَةوودا.  نةقؤناغيَكيشة لةم
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نةتةوةيةكةوة، تا مرؤظيش ةيَنا ئةو هةستة هةر ئةميَنا ئةطةرضى نةتةوايةتؤ وةك هةر 
 ( ئةكاتء تةنيا لةيك قالَبدا ناميَنيَتةوة.تطورةشة )دياردةيكى تر ط

نةةديى  -9 يةةة بةرذةوة مةةةرج ن سةةيةكانةوة،  ضةةةوانةى راى مارك كةةةوة، بةثيَ بةة ى كاذي
ئابورى ضينى كريَكار لةهةموو جيهاندا وةك يةك با، بةلَكو طةىلَ جار بةرذةوةندى ئابورى 

ضينى سةرمايةدارى هةمان وآلت ريَك  ضينى كريَكار لةوآلتيَكدا لةطةأل بةرذةوةنديى ئابورى
كةةةوآ دذى  هةةةمان وآلت ريَكئة سةةةرمايةدارى  ضةينى  ئةةابورى  نةةدى  كةةوآ دذى بةرذةوة ئة
كةةة  سةةتة  نةةة: بةلَطةنةوي بةةؤ ؤو تةةر.  كةةى  كةةارى وآلتيَ ضةةينى كريَ ئةةابورى  نةةديى  بةرذةوة

نى بةرذةوةنديى ضينى سةرمايةدارو ضينى كريَكارى وآلتة داطريكةرةكان لةوةداية كة خويَ
 وآلتة داطريكراوةكان ةةن، بةخويَنى ضينى كريَكارانيشيانةوة.

كةة  -10 نةةبووة،  تةر  يةةكانى  هاوبريانى كاذيك، هةرطيز باوةرِيان بةو درومشةى ثارتي
يةا  نةؤمى،  سةتانء ئؤتؤ تةرى كورد كةةرةكانى  تةة داطري ئةلَا: )دميوكراتى بؤ  يَراق يا بؤ وآل

 فيدرالَى بؤ كوردستان(.
سةتان، بة ى هاو -11 كةةرانى كورد كةال لةداطري بريانى كاذيكةوة، ثشت بةس  بةهةر 

لةمالَويَرانى كورد زياتر، هيضى ترى ليَدةسطرينابا. ئةمةش بةثيَضةوانةى ئةو ثارتييانةى 
ثةةا  شةةتيان  ئةةزاننء ث سةةت  سةتان بةدؤ كةةةرانى كورد لةةَةتى داطري ئةةو دةو لةةَةتء  ئةةل دةو

 ئةبةس !
تت  ةهو * ئاَؤ ل ما ة  ئ م ض يد سالَ د بتري  ي  ال، م ب سا  ل در سائو يو قوتاخباي   

ئتت مسؤك ) اتت   كت  ة،  هتت  44اا ه ئتت   قوتاخباي  اتت اايو  اتام ل بريك ىتتيض  ستتايو  ستالَ ، رال   
 ل م هداليو ااردال، دةرا  ت يَ ء ىات  دهي او بو بآ؟

ئةةةو  - ئةةةجنامى  كةةوا  نةةةوة:  ثةةةميانء ريَككةوتننامةكا بةةةلَيَنء  لةةةبارةى  مةةان..  بيَطو
سةم مةرجانة سةتورةكةى قا ضةى لةدة يةَراق؟  سةةر   يةة  ثةا خرا سةتانيان  ى باشورى كورد

سةوزبوو كة طواية  ةرةرء كورد شةريكن لة يَراقدا؟ ئايا ريَككةوتننامةى يازدةى ئازارى 
يةا 1970 ئةةيلول؟ ئا شةى  بةارزانىء شؤرِ شةتنى  بةؤ كو بةوو  يةا ثيالن ، ئةوة ئؤتؤنؤمى بو؟ 

كةوردىء ئةجنامى ثيَكةوةذيانى كوردو نةتةوة سة مةانى  غةةكردنى ز ردةستةكانى تر، قةدة
 كوشتنى بةكؤمةألء ئةنفالء كينيابارانء كورد تواندنةوة نةبوة؟

سةتةكانى  تةةوة سةردة لةبارةى بةستنةوةى مةسةلةى كورد بةمةسةلةى نيشتنانى نة
سةةتانة  تةةوة سةردة ئةةو نة نةى  ضةةندين رذيَ سةةالَةدا  ضةوار  ئةةو ضلء لةةماوةى  كةوردةوة، 

هةةةر رذ خةةؤى طةةؤرِانء  كةةةى  شةةتنانى نةتةوة سةةةلةى ني خةةؤى مة شةةيَوازيَكى  نةةةش بة يَ
 ضارةسةركرد بيَئةوةى هيض كاميان مةسةلةى كورد ضارةسةر بكةن.
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لةبارةى تاوانى ثارضةثارضةكردنى كوردستانةوة، لةو ماوةيةدا، ئينثرياليزل لة يَراقء 
سةؤظيَتى ج يةةكيَتى  تةة  نةةما، سورياو ئيَرانء ئةو بةشةى كوردستان كة ئةكةويَ نةةوة،  ارا

 ئةى بؤضى كوردستان هةر بةثارضةثارضةكراوى ماوةتةوة؟
يةةةكيَتى  شةةاندنةوةى  سةةتى.. هةلَوة يةةاليزمى كؤمؤني بةةؤ ئينثر يةةك  يةةدى كاذ لةةةبارةى د

 سؤظيَت ئةوةى سةناند كة ئةوانيش هةر جؤريَك بون لةئينثرياليزل.
هةةموو سةةتان  كةةرانى كورد كةة داطري كةةةوة  سةةرجنةى كاذي ئةةو  ضةةاو  لةةبارةى  يةةك  بة

ضةوار  مةاوةى ضلء لةةو  هةةموومان،  كةةن..  سةيرى ضينةكانء تاكةكانى نةتةوةى كورد ئة
كةداو  هةةموو كورديَ سةةر  ئةةكريَت بة ضةةكى ذاراوى  ضةؤن  سالَةدا بةضاوى خؤمان بينينان 
ضؤن كورد كؤمةلَكوذ ئةكريَت بيَطويَدانة تةرِو وشك. لةبارةى نةمريَتيى نةتةوايةتييةوة بؤ 

كةةة ن سةةؤظيَت ئةةةوةش  شةةاندنةوةى  سةةان هةلَوة يةةَةوودا، دي يةةة لةم يةةَك ن يةةةتى قؤناغ ةتةوا
ضةةوونى  بةةةثيَى بؤ ضةةونكة  يةةك،  ضةةوونةى كاذ ئةةةو بؤ سةةتيى  بةةؤ را نةةدووة  يةةةكى زي بةلَطة
تةةةواو  يةةةتى  مةةارى نةتةوا سةةتء دة سةةتيدا، هة لةةةقؤناغى سوسيالي يةةة  سةةيَتى، ئةبوا مارك

شةانةوة، سرِبواية. كةضى بةزؤرى هةر ئةو هةستء دةمارة بو كة ي سةؤظيَتى هةلَوة ةكيَتى 
شةيان  ئةةو قسةية بةؤ  ضةووةو  بؤ وةآلمى ئةوانةش كة ئةلَيَن سةردةمى نةتةوايةتى بةسةر
نةةوة..  طةة ئةهيَني نةة( بةبةلَ هةانطريى ) و يةؤرؤ(و جي ثةارةى ) بازارِى ئةوروثى هاوبةشء 

سة خةاكء  سةتا  ةروةرىء ئةلَيَ : كال لةو دةولَةتانةى ئةوروثا وازيان لةزمانء كةلتورو ب
لةةو  ئةةوروثا  ئاسايشى نةتةوةيى خؤيان هيَناوة؟ بةثيَضةوانةوة، يةكطرتنى ئةو وآلتانةى 
بازارِة هاوبةشةو لةيؤرؤدا، ئةوة طورِوتةوذميَكى تازةكارانةى نةتةوايةتى ئةو وآلتانةية بؤ 

 خؤرِاطرتن لةبةردةل مةترسيى وآلتةيةكطرتووةكانى ئةمريكادا بؤ سةريان.
مشة يةا لةةبارةى درو نةة(ةوة.  بةؤ ئيَ يةدرالَى  يةا ف نةؤمى  ئةةوانء ئؤتؤ بةؤ  ميةوكراتى  ى )د

شةةى  سةةرى كيَ نةةدا ضارة لةةو وآلتا بةدةربرِينيَكى ترى ئةو ثارتيانة كة ئةلَيَن دميوكراتى 
ئةةوة  ئةةلَيَ :  نةةبووة..  سةانة  شةمء ق بةةو درو يةان  كورد ئةكات كة هاوبريانى كاذيك باوةرِ

ئةةوةى ل ميةوكراتىء هةرطيز وانية، بةبةلَطةى  يةَك د قةدا جؤر شةايةتى لة يَرا سةةردةمى ثا ة
ضةى  يةة، كة ميةوكراتى هة خةؤى، د تةورك  حوكنى ياسا هةبووة. لةتوركياشدا، بؤ نةتةوةى 

نةةكراوة.  طةةر كيَشةى كورد، نة ليَرةو نةلةوآ ضارةسةر  كةة ئة شةدا  لةة يَراقى ثاشةرِؤذي
يةةةتى ب قةةى فةرمانرِةوا سةةيؤنى  يَرا يةةةكانى وةك ئؤثؤز هةةةر دميوكراتي نةةةك  سةةت،  طرنةدة

بةا. سةتةبةر نا يةدرالَيش دة بةةلَكو ف بةا،  سةةر نا سةتاوة  كيَشةى كورد ضارة ئةةوةش لةئيَ
 ديارة، بابزان  ضؤن؟

ئةةل  17/12/2002/ بؤ 14لة  سةرتا.  قةى بة سةيؤنى  يَرا كةؤنطرةى ئؤثؤز لةلةندةن 
ضةةى  بةةوو، ئةطةر يةةةكان  نةةة كوردي شةةانى  ية سةةةر  شةةى زؤرى لة ضةةى بة يةةة ئةطةر كؤنطرة

نةةى تارِ كةة لية بةوو  ئةةوة  ادةيةك لةسةر ثارةو خةرجى كورد بوو، ئةطةرضى دوابرِياريش 
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لةةو  يةة  كةة دوور ن كةات  جةيَطري ب سةتاندا  بةدواداضوونء هةماهةنطى، ثيَطةى خؤى لةكورد
ضةى  هةةروةها ئةطةر كةةوآ،  ثيَناوةدا باشوورى كوردستان بةر مةترسىء زيانيَكى طةورة ب

بة لةَة جطة لة يةنة كوردييةكان، زؤر بةةكرو دوو قا لةةدوكانى  يةان  هةيض كام تةر  ئةةوانى  ةى 
طةةأل  سةان لة سابوون زياتر ن ء ئةشا بةخةويش كورسى فةرمانرِةوايى  يَراق نةبينن. دي
شةدا، وةك  هةةموو ئةوانة ئةوةدا كة كوردستان دة ساأل زياترة سةربةخؤو ئازادة.. لةطةأل 

ئةةل ثيَويست دانيان بةقةوارةيةكى فيدراليدا نةنا بؤ با بةؤ  طةةش  سةتان. بةلَ شوورى كورد
قسةيةمان: ليوا روكن حةسةن نةقية وتى: )مةسةلةى فيدرالَى جارآ وازليَبيَنن بؤ رةئى 
طشت طةىل  يَراق(! ئةمحةد ضةلةبيش وتى: )دارِشتنى كؤتايى بؤ ضوارضيَوةى سيستنى 

كةان، ئةو سةةآلتة جياوازة يةى فيدرالَىء سنورى ناوضةكانء دريَةةى ئةوانى ترو دة نةة دوا ا
طةىل  يَراق برِيارى لةسةر ئةدات ئةو كاتةى برِيار لةسةر دةستورى هةميشةيى ئةدات كة 
كةة  بةوو  يةار درا ئةةوة برِ شةرتيش  ئةةدةن(. ثيَ سةةر  طةى لة هةموو رؤلَةكانى طةىل  يَراق دةن
دةستورى هةميشةيى دواى دوو ساأل دةنطى لةسةر ئةدرآ بةرامبةر بةل قسانةش، هةموو 

مةادةبووا نةةديى ئا يةةةش رةزامة ئةةو بيَدةنط بةةوون.  يةةَدةنط  شةةوة ب نةةة كوردييةكاني ن بة ية
لةةةو  سةةتاوة  نةةة، لةئيَ سةةيؤنة زؤر دميوكراتيخوازا ئةةةو ئؤثؤز جةةؤرة،  بةةةو  ئةةا  طةةةيان!  ئة
ئةةوة  يةدرالَى،  سةةر ف طةدان لة سةتنى دةن شةكراية دواخ ضةونكة ئا ضةوون.  يةةش دةر فيدرالَ

فيدرالَيش ئةطةر خبريَتة دةس هةموو رؤلَةكانى مرداركردنةوةى ئةو فيدرالَيةية. برِياردانى 
ئةةو   يَراق، ئةوا بيَطومان دةنطنةدان ئةبا بؤ فيدرالَى. طرميان دةنطدانيش با بؤى، ئةوا 

 فيدرالَية، لةحوكنة زاتيةكةى بة س ضاكرت نابا.
 
 

 لةنيَوان بارزانىء كاذيكدا
 

بةةؤ يةةدا  سةةةردار قرِطةي يةةار  بةةةرِيَز زان سةةياريَكى  مةةارة  لةةةوةآلمى ثر ى رؤذى 1723ذ
 خةباتى رؤذنامةى ريَزدارى 1/3/2005

 * بارزانى نةمر لةديدوبؤضوونى بةرِيَزتانةوة؟
 ثيَم خؤشة وةآلمى ثرسيارةكة، لةدوو ديدوبؤضووؤةوة، بدةمةوة: -

بةةؤ  سةةؤظيَت،  يةةةكيَتى  نةةةمر لة بةةارزانى  نةةةوةى  سةةتياريَك: دواى طةرِا كةةةل: وةك هة ية
بةةةرِيَز بةةةرِوو  كةةة ار روو بةةةو ية سةةت  نةةى، ثشتبة غةةدا بي مةةيس لةبة سةةةمري ا لةةةوتيَل  يامن 

زانياريانةى ثيَشرت هةمبوو لةسةر خةباتء تيَكؤشانىء كة رووبةرِووش خؤيم بينى، لةناو 
 ئاثورةى ئةو خةلَكة زؤرةدا كة رذابوونة وتيَلةكة، بةهةلَبةستيَك روول تيَكردو ومت:
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 ذيان ئةمرِؤ بزةى تةرِة
 بزةى ليَوى تيَكؤشةرة

 ةبةستم لةتيَكؤشةرةكة، بةرِيَزيان بوو، دريَةةى م
 هةلَبةستةكةش لةديوانى هةلَبةستةكاؤدا بآلوبؤتةوة.

يةةة  ثةةيَم وا يةك:  سةةةركردايةتى كاذ نةةرو  نةةداميَكى دامةزريَ سةةتكارو ئة دووةل: وةك سيا
ئةةو  نةدا،  نةى نةتةوةكةما طةةةترين رؤذا بةوو، لةتةن كةورد  تةةوةيى  بارزانى سةركردةيةكى نة

رابةرايةتى بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردى  نةمرة
 بةثاكىء بةضاكىء بةليَهاتبوويى كردوة.

يةةوة،  يةك، لةدامةزراندن كةةمشان، كاذ ريَكخراوة
سةةةركردةيةو  ئةةةو  تةةة  يةةَزةوة روانيوية يةةةخء ر بةبا
نةةدا راى  نةدآ بؤ كةردوةو لةهة هةرةوةزى لةطةلَدا 

 خؤى ثيَشكةش كردوة، لةوانة:
سة  لةبارةى راى كاذيكةو -1 ة بؤ ثشت نةبة

بةةةةةةؤ  نةةةةةةا  سةةةةةةتان، هيَ كةةةةةةةرانى كورد بةداطري
بةةةروارى  كةةة لة كةةةل  يةةك ئة يةةةكى كاذ بريخةرةوة

سةةةةةةةركردةى  13/5/1964 شةةةةةةكةش بة دا ثيَ
شةيَكيَتى:  شؤرِشى ئةيلول بارزانى كرد كة ئةمة بة
طةةورةى  )ئيَران دووةم  دةولَةتة كة ثارضةيةكى 
كةة  ئةةزانا  كةردووةو  لةنيشتنانى بةنرىان داطري

ئةةةةاواتى سةةةة يةةةةواو  كةةةةةمان، ه ةرطرتنى بزوتنةوة
براكاؤان لةوآ بؤ رزطارىء بةرةآلبوون لةبةندايةتى 
يةةَران  سةةةختنةطرييى ئ ئةةةوة  بةةةر  تةةةوة. لة ئةذيَنيَ
لةَدانيَك  يةة هةو هةيض ن بةاردا،  لةطةلَنان لةهةندآ كارو
مةةتى  نةى حكو نةبا لة يةن ئيَرانةوة بؤ خةريك كرد

بةةة ئةةوةى  بةةؤ  نةةى  يةَراقء بيَهيَزكرد شةةكات   وة ريَخؤ
ئةةبين   مةة  تاكو ئةو دارودةستانةى سةر بةرؤذئاوان ديَنة سةر حوكم لة يَراقداو ئةو دة
بةؤ  يةدا  كةةوى لةطةلَ يةَراقء ريَكئة يةةى   كة ئيَران دةستدريَة ئةكات بؤ ئةو حكومةتة تازة

 دا هاتةدى.6/3/1975ليَداؤان( ئةوة بوو ثيَشبينييةكةى كاذيك لة 
 ى ئازارةوة. 11لةبارةى ريَكةوتننامةى  25/6/1970بةيانى كاذيك -2
 لةبارةى هةمان ريَكةوتننامةوة. 11/9/1970بةيانيَكى تر  -3

 س ركك بارزاليو -1
 ئدرهس بارزاليو -2
حم م د ع زه  ـ ئ يدالمو  -3

 س راسداله تو اا ه .
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ثةةةرِةكانى  نةةة لة  ئةةةو دوو بةيا يةةَةةى  يةةك(دا  40تةةا  33در وةةة كاذ كةةةى )حوي لةناميل
ثةةةرِة ) هةةةر لة  تةةوة،  يةةَداوانيَكى 25بآلوكراوة لةةةوةآلمى )ل يةةك  يةةدا، كاذ ئةةةو ناميلكة (ى 

ظةة يةةةارى طؤ ثةةورة العرب مةةارة  ال سةةينطةى  1969سةةالَى  9ذ نةةاوخؤى نو ظةةاريَكى  كةةة طؤ
بةوو بة ةةرةبىء  شةرتاكى  رؤشنبرييى سةركردايةتى نةتةوةيى حيزبى بة سى  ةةرةبى ئي
بةة ؤرة  يةةوة  لةةبارةى بارزان يةك  يةك( كاذ ثةاأل كاذ ذمارةيةك تؤمةتى نارِةواى خستبووة 

 وةآلمى ئةداتةوة:
ئةةلَا كةة  مةة*ليَدوانة ـةةـ زؤر : ) كةة  سةةتى كاذي ـةـ مةبة يةة  لةةةل بزوتنةوة سةةرةتاوة  ة  لة

شةتيانةى  سةتيَكى ئا يةةوةو هةلَويَ بةطومانبوو، لةبةر ئةوة بةرةنطاريان وةستا، دوايى طةرِا
 بةرامبةريان وةرطرت بةمةبةستى مةينيان(.

سةتى  يةاريكراوةوة، هةلَويَ سةيَكى د هةةر كة لةوةآلمدا كاذيك ئةلَا: )ثةيوةنديى كاذيك بة
 ئةو كةسة دياريى ئةكات بةرامبةر بزوتنةوة رزطارخيوازة كوردييةكةو بةرامبةر كاذيك.

كةورد  سةى  بةؤ راذةى ثر بارزانى سةركردةيةكى كوردى شؤرِشطيَرِة، طولَى  ويَتى خؤى 
بةاوةرِدارى  يةةكى  وةرانء ريَطةى خةباتى ضةكدارانةى طرتةبةر، لةبةر ئةوةى كاذيك ثارتي

بةارزانى  شؤرِشطيَرِة، هةر ئةبا سةتة  كةا، را هةةروةزى ب يةدا  طةةأل بارزان بؤ سوودى كورد لة
سةاآلنيَكى  يةةك  بةوو، بارزاني لةسةرةتادا بةطومانةوة ئةيرِوانية ئيَنة، لةوةشدا لةسةر رةوا
لةةخودى  يةةتى  مةافى خؤ زؤرى بةخةباتيَكى دذوارةوة بردةسةرو زؤر كةسى تاقيكردةوة، 

نةةة نةةدار  سةةةركردةيةك طوما بةةةطومانبا،  شةةى  يةةةكى خؤ يةةةتى بزوتنةوة نةةا رابةرا با، ناتوا
 بكات، سياسىء سةربازى

 

شةتطريى لةساآلنى شؤرِشى كوردا، ئةوة بؤ بارزانى  دةركةوت كة كاذيك بؤ ثارةو ثلة ث
لةبارزانىء ئةو بزوتنةوةية ئةكرد  ئةو ناكات، كاذيك ئةو سةربازة ناديارة بوو كة بةرطريى

بةارزانى كة ئةو لةتةنطةةترين رؤذطاردا رابةراية تةا  تى ئةكرد، كاذيك هةرواش ئةميَنيَتةوة 
يةة.  يةةكى خةباتكارانة يةةوة، ثةيوةندي كار بؤ ثرسى كورد بكات. ثةيوةندى كاذيك بةبارزان

كةةة  1964سةةالَى  لةةَة جيابووةوة بةةوو، با لةةةت  سةةتان دوو  ميةةوكراتى كورد ثةةارتى د تةةا  كا
لةةو  ئةةكرد،  مةةتبار  سةرتاو تؤ مةةتى هةلَبة بةةيانيَكى بارزانيى بةجؤرةها تؤ يةك  تةةدا كاذ كا

بةارزانىء  لةةنيَوان  يةةوة  ئةةل دواي يةةكانى  لةةبارةى ناكؤك شةانى ) كةرد بةناوني ميَةوويى دةر
سةركردةكانى ثارتيداو ضؤنيةتى ضارةسةركردنيان(، لةو بةيانةدا ئةوة هاتبوو كة بارزانى 

سةة يد ئةف بةةنورى  كةة لةو جؤرانة نية كة ويةدانى بكرِريَت، ئةطةر وابواية، خؤى  شةت  رؤ

 
 بة ةرةبية ئةوة كوردييةكةيةتى.ليَدوانةكةو وةآلمةكة  *
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ئةةو  ئامادةبوو بةمليؤن بيداتا بؤ ئةو مةبةستة. هةموو ئةوانةى بارزانى ئةناسن، ئةزانن 
كةسيَكى ثاكةو ديَوانة )زاهد(ةو طوآ بةمالَى دنيا نادات، ئةوةى بارزانى ئةجنامى ئةدات، 
ثةةميانى  يةك هاو ئةةبا كاذ ضةؤن  ئةيرت  يةك،  جنةةكانى كاذ ئةوة بةشيَكة جيانابيَتةوة لةئاما

انى نةبا؟ ئيَنة بارزانى بةبرايةكى طةورةمان ئةزان ء ريَزى ليَئةطرينء ثشتى ئةطرين بارز
 تا ئةو لةثيَناوى ثرسى طةلةكةماندا ضةكى لةشاندابا(.

يةةةنطريى  شةةة   يةك هةمي بةةارزانى، كاذ بةةر  سةةةرجنةوة بةرام بةارى  ئةةةو  شةةنيطاى  لةطؤ
يةةةك يةةا ثلة ثةةووىلَ  لةةةرؤذان  ئةةةوةى رؤذآ  كةةردووة بيَ كةةةى بةةارزانى  لةةةبارزانىء ثارتيية ى 

كةةاذيكى  يةةةتى  بةةةردةوال دذا بةةارزانى )ث.د.ك(  كةةةى  ضةةةوانةوة، ثارتيية بةةا، بةثيَ وةرطرت
بةة ى  سةتاش  ئةةكرد. ئيَ يةدا  بةارزانىء ثارت لةةنيَوان  ئةكرد. كاذيكيش هةميشة جياوازيى 

يةة، ئة بةارزانىء )ث.د.ك( دا هة لةَةى  لةةنيَوان بنةما يةاوازى  يةةوة، ج مةة هاوبريانى نةتةوةي
ئةةةل  هةةر  يةةدا.  سةةرجنى خؤ بةارى  لةةةدةربرِينى  ئةازادة  سةيش  هةةةر كة سةةرجنةو  بةاريَكى 
نةط،  بةةبا دة ثةارتى،  يةازدةى  كةؤنطرةى  نةا دواى  نةةوة  ثةالَى بةم ديدوبؤضوونةش بوو كة 
حةةوكنى  بةة  شةةم،  نةاو ثارتييةكة ضةةوونة  شةم،  يةةةن داني لةةثارتىء بيَال شةةيَننةوة  خةؤل بك

 ييةوة بوو.تيَكةآلوبوونى حيزبى يةكطرتنء ثارت
كة ناوى خؤشم لةسةر تةختةى رةش بينيةوة وةك ثالَيَوراويَك بؤ ليةنةى ناوةندى لةو 
سةةركردايةتيى  نةدامانى  بةوول لةئة يةةكيَك  كةة  ئةةوةبوو  كؤنطرةيةدا، ئةوة هةر بةحوكنى 
بةؤ  مةدا  ثةةرِى ريَز حيزبى يةكطرتن، ئةطينا بةخواستى خؤل، خؤل نةثاآلوتبوو، لةطةأل ئةو

 )ث.د.ك(. 
بةؤ  يةَرين،  يةةكى د بةؤ ميَةووي تةةوة  بةارزانى، ئةطةرِيَ بةةر  هةلَويَستى ئةريَتى كاذيك بةرام
كةةةى  كةةاتيَكيش دووبةرةكية كةردوون،  بةةةرثايان  يةةة  ئةةو بنةمالَة شةةانةى  ئةةةو شؤرِ هةةموو 

ظةةارى  1964 بةةذمارةكانى طؤ شةاندنةوةيةك  طةرت. ضاوخ بةارزانى  يةةنى  يةك   يةدا، كاذ روو
يةة ظةةةارى  ـةةـ طؤ سةةتان  كةةةةى: ضةةراى كورد كةةة درومشة كةةورد  تةةةةوةيى  نةةى نة ةكيَتى  وا

ـةـ  كةورد  نةةوةى  ظةارى  هةةروةها طؤ بةوو،  سةةربةخؤ(  كةورديَكى  )كوردستانيَكى يةكطرتوو، 
كةوردى،  يةةكى  كةةى: )خويَندةواري كةة درومشة طؤظارى يةكيَتى قوتابيانى نةتةوةيى كورد 

سةةةالَةكانى  بةةةوو لة تةةةةوةيى(  يةةةةكى نة سةةةل 1966و  1965ثةروةردة كةةةة لة يَنانى دا 
 دةرئةضوو، ئةو راستية ئةسةنيَنا.
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 ئدريس بارزانىء كاذيك
ئةةدريس  مةةرط  شةةهيدى جوانة بةةكاذيك  سةةيَك  نةزيكرتين كة يةدا  لةَةى بارزان لةةناو بنةما
نةا  بةاوةرِى ثيَهيَ شةتبوو  بارزانى بوو، خواليَخؤشبوو لةهةموو باوةرِو بنةماكانى كاذيك طةي

 كةس بةكاذيك ناويان ئةبرد.بوو بةرطريى ليَئةكرد بةجؤريَك زؤر 
كةاك  لةيةكيَك لةرؤذةكانى كؤنطرةى يازدةى ثاتيدا لةهةوليَر، بؤ ماوةى كاذميَريَك منء 

 نيَضريظان بارزانى كةوتينة تةنيشتى يةكةوة.
سةيريَكى ئةو باجةى كرد كة بةيةخةمةوة بوو، دواى ئةوةى ناوةكةمى لةسةر باجةكة 

مةةة نةةاوة بة  ئةةةل  سةةى:  نةةدةوة، ثر يةةاتر خويَ خةةؤمت ز جةةةنابت  ئةةةكرآ  يةةة،  غةةةرية ن وة 
ضةري وةك  كةاك نيَ ثيَبناسيَنى؟ دواى قسةكردنيَكى زياتر، هاتينة سةر باسى كاذيك، ليَرةدا 
بةا،  شةانازيى ثيَوةكرد بةاء  شتيَكى بريبكةويَتةوة كة باوكى هةميشة لةناو مالَدا باسى كرد

. ئةوةى بامب. من ئةوسا منداأل بةروويةكى خؤشةوة رووى تيَكردمةوةو وتى: بةلَا.. بةلَا.
 بوول.. بامب زؤرجار باسى كاذيكى بؤ دةكردين.

نةةدامى  يةةك، دوو ئة سةةةركردايةتى كاذ كةةدا،  بةةارزانىء كاذي هةةةرةوةزيى  لةةةبوارى  هةةةر 
نةاو  نةاردة  سةينى  مةةد هةر شةيَ  حمة هةاوبري  سةركردايةتييةكةى: هاوبري حمةمةد  ةةزيزو 

بةةارزانيش، سةةةرؤك  بةةارزانى.  يةةك  نةةدامانى  شةةؤرِشء نز بةةةى ئة كةةة زؤر ئةةةوةدا  طةةةأل  لة
ئةةو  سةركردايةتيى ثارتى دذايةتيان ئةكردنء بةدطؤييان لةبارةيانةوة ئةوت  ى بارزانى، 
بةوو  ئةةوة  سةثاردن.  ثةا ئة طةى  تا ئةبوو زياتر ئةوانى لةخؤى نزيك ئةخستةوةو كارى طرن

مةن لةةدواى  دواى كؤضى دوايى بةهةشتى بارزانى نةمر، شيَ  حمةمةد شةهيد كرا،  يةَك  رؤذ
مةةةةكانى  نةةةة ئةندا يةةةةكيَك لةكؤ يةةةةكطرتن، بة بةةةى  سةةةةركردايةتى حيز يةةةةكى  كؤبوونةوة
ئةةو  سةركرديةتيى ثارتيم وت: تؤ تؤمةتبارى بةكوشتنى شيَ  حمةمةد هةرس ؟! بةآلل 

 زؤر ثاكانةى كردو سويَندى بؤ خواردل كة دةسى ئةوى تيا نةبووة!
سةةر 1970لةمارتى  سةةى  خةراوى نوك كةدا  دا ريَك لةةدةرةوةى وآلت لةبةيانيَ بةةكاذيك 

طومانى خؤى ثيشاندا بةرامبةر بة س كة ئةو ريَكةوتنة جيَبةجا بكات، ئةطةرضى نؤكسة 
 ثشتطريى ريَكةوتننامةى ئازاريشى كرد.
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 ئةلَقةيةكى تر لةزجنريةى بريوةرييةكان
يةة لةةزجنريةى بريةوةري كةة  يةةكى  بةؤ ئةلَوة يةةك رؤذنامةى ريَزدارى )تايم(،  كامن، ذمارة

بةا، زؤرى  كةةدا كرا سةتافى رؤذنامة يةَك لة ضةا طؤرِان كةردل، لةوةئة ثرسيارى ترى ئارِاستة 
ؤكى  نةبرد رؤذنامةكةش لةكار وةستا. لةبةر ئةوة ئةو ئةلَوةية بآلونةكرايةوة، منيش ناوةرِ

 ئةو ئةلَوةيةل دةسنةكةوتةوة تا وةك خؤى ليَرةدا بآلوى بكةمةوة.
سةتا وةك ديَتةوة يادل،  شةا ئيَ بةوو؟ ئة سةادا  لةةبوارى يا مةن  ثرسياريَك لةبارةى رؤلَى 

 وةآلميَك بدةمةوة:
ئةةةو  1974تةةا  1970سةالَى  سةةليَنانى،  كةةرد لة سةامن  لةةَةى ياسانا سةةةرؤكايةتى كؤمة

سةةةليَنانى، دواى  نةةةة لة بةةةةآلل ئيَ بةةةوو،  غةةةداد  كةةةةى لةبة ضةةةى ناوةندة يةةةة، ئةطةر كؤمةلَة
سةتةى ريَكةوتننامةى ئازار، دروستنانكرد، نا يةادل، دة تةةوة  نةاين، وةك ديَ وةنديش دانيثيا

ئةاد  نةةجية، فو يةزةت  ئةةكرةل   بةان،  مةةمحود با يةر،  مةل ذ لةة: كا بةوو  دامةزريَنةر بريتى 
مةةد  شةيد، حمة يةَة رة تؤفيئ، كةمال رةشيد، فةوزية فةقا رةشيد، طة ويَة سة يد، طة و

ليَبوردن لةو بةرِيَزانةى لةيادل  نورى فةتاح، ئازاد تالَةبانىء نورى نانةكةىل.. لةطةأل داواى
نةةةوةى  سةةان، بآلوكرد لةةةمافى ياسانا بةةةرطرى  طةةة لة سةةةرةكينان، ج مةةاجنى  نةةةماون.. ئا
لةةفزيؤنينان  هوشياريى ياسايبوو لةكوردستاندا، بؤ ئةو مةبةستة، زجنريةيةك دميانةى تة

سةالَى لةتةلةفزيؤنى كةركوكةوة ئةجنامدا، دواى بةرثابوونةوةى شةرِى نيَوان كوردو  رذيَم 
 ، من ضوومة شاخء كؤمةلَةكةش كةوتة دةس ذمارةيةك ياساناسى سةر بةرذيَم.1974

شةانانة:  لةرؤذنامةى )ا آلاد(ى يةكيَتيدا، بة ةرةبى ذمارةيةك وتارل نووسى بةل ناوني
تةرا   -1 ضةاي  يف كورد هةال الق قةاهوه   اجل ظةا  ال سةتور -2الن اةةاكم يف -3الد غةة ا  ل

زمانى دادطاكانى كوردستان  9/7/1999ذى بآلوكردنةوةى ئةو وتارة كوردستان كة تا رؤ
نةدانى  نةدآ لةكارمة يةةك دادوةرو هة هةةولَى ذمارة طةةأل  هةر  ةرةبى بوو!! دواى ئةوةو لة
ئةةو  بةؤ  هةةر  ثؤليس لةبنكةكانياندا، كوردميان كردة زمانى دادطاو دادبينىء ليَكؤلَينةوة، 

تةاريَ شةدا و لةةطؤظارى )ناوخؤ( سةى.مةبةستة،  وةار  -4كم نوو جيةار الع قةانون  -5قةانون ا
نةةدا قاهو  الرن يذ -7قاهو  املرافقات  -6الةخصية ا حوال  ئةةو وتارا هةةموو  كةة لة  ،

 داواى طؤرِانكاريم كردووة بةجؤريَك لةطةأل بارودؤخى كوردستاندا بطوجنا.
سةاى بةكر كةة يا كةرد  يةَدانى هةر بؤ ئةو مةبةستةش، بةشداريم لةو دةستة ياساييانةدا 

شةدا،  طةؤرِى، لةدةستةيةكيكة يةا  خانووبةرةو ياساى باجةكانء ياساى بارى كةسيَتينان ت
 طةآللَةى ياساى رؤذنامةنووسينان لةكوردستان دارِشت.
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 2002 هاسا  رك يام  اليو ط آللَ   دالرهَذةراليو دةسا  

 

سةتان، لةبارةى ثرؤذةكةى ثارتى دميوكراتى كوردستانةوة بؤ دةستورى   يَراقء كورد
سةةى،  كةؤنطرةل نوو سةةتان، راى  شةتنانى كورد كةةؤنطرةى ني سةةركردايةتيى  سةى  وةك بةرثر

لةةةذمارة  خةةباتيش  يةَزدارى  مةةةى ر كةردو رؤذنا سةةنديان  سةتةكةمشان ثة رؤذى  1085دة
 بآلويكردةوة. 13/9/2002

 ئةمةش دةقةكةيةتى: هةروةك خؤى بة ةرةبى:

 

  جلنوب كوردستاناهليئة املعدة ملشروع املؤمتر الوطين
 تبدي رأيها يف مشروع احلزب الدميقراطى الكوردستاني

 لدستوري العراق و كوردستان

 
عة د   ية ة   2/8/2002( يف 1089ص ر املةر ع ضمن ملحق ال غةراء، خةةباتجلر ( ال

نا  ي ا ر آ  هو مةر ع يف غاية األهمية يف الظرف الراهن  ذ  صلة باجلميع، لذا ارت ينا أ  ه  ي 
يم  تل ًا  اجيابًا مةاركة منا يف جعل املةر ع حقيقة مرطابقة للواقع  منسجمة حول   هق

 مع امل اديء القاهوهية الت بنيل مليها ال تاتري االحتادية  االقليمية يف د ل احتادية أخرى.
جاء يف دي اجة ال ترور األ ل، دترور اجلمهورية ال ي رالية املقرتحة، ا  د لة العراق  

قيامها يف امقاب احلرب العاملية األ ىل، مل تنعم باألمن  االترقرار  السال ،  ا   احل يث  منذ
هةةا  عةةة هظام تةروري  أ ي هةةا ال  لةةل يف تنظيم جةود خ نةة  اىل   كةة ري م هةري  عةةود يف جا هةذا ي
صةل اىل  جةة اىل ا  ت ضة  ال ي ا رةم ل ةة ي ة،  يةة ال سةم باملركز ظةا  ير السيات .. ال  الن

 وا  مراللما .ال ي رالية  ال ميقراأية كصن



98 
 

سةها  نةذ ت تي ي هم من ذل  الر سري ا  د لة العراق لو تلكل ال ميقراأية  ال ي رالية م
حلةاق  عةود اىل ا لة  ي سة ري يف ذ هة  ا  ال ألهعمل باألمن  األترقرار  السال ، بينما احلقيقة 

مةم يف  جةة  16/12/1925جنوب كوردترا  بالعراق العرب  قسرا بقرار من مص ة األ  هري
مات الت جرت بني بريطاهيا  تركيا  العراق العرب  مل  جنوب كوردترا  ا  ما كا  للمسا 

تةةرقالل  طةةة ال ضةةع خ ضةمنة   تةةي ر( املر هةة ة   صةةل د   امر ةار ملعا يةةة املو عةرف بوال ي
سةلكا  يةة م هةل ال ميقراأ كوردترا  الكربى،  لي  ألت اب دميقراأية أ  دترورية، فلو كا

اأية تعين لل  لة العراقية احل يثة ملا ت ت سل تل  ال  لة بةكلها احلال  اصال، ال  ال ميقر
حلةاق  ا ل ماتعني ، احرتا  الرأي اآلخر.  ق  أب ى الكورد راي  الرافض لقيا  تل  ال  لة  ا
يةا   تة قل ق لةت  مةود ا لة  حم مةة امل كوردترا  بها،  ق  جاء ذل  الرفض من خالل حكو

صة ة، احلكومة العراقية  من خالل رورات   مواجهات ش يةة  الع مةثلرات ال  ل ريف باشا لل
ابع  1930كذل  من خالل اهر اضة السادس من ايلول   رورات بارلا   ههضة الكورد بع  الر

ا  1961رم رورة ايلول  1958مةر من لول  خر املمر ة لغاية اهر اضة آذار  أخرياً  لي  آ
هةا حترير ما مت حتريره من جنوب كوردترا   غريها من احلركات  األف كار الت تعرب مجيع

عةرب  مةن ال ثةة  يةة احل ي من اترحالة اجلمع بني تل  االض اد الت تكوهل منها ال  لة العراق
 الكورد  السنة  الةيعة  غريها من املرناقضات اجلغرافية  الر رخيية  ال يئية  الن سية 

اق باالضافة اىل العملية الغري ة  غري الط يعية املرمثلة يف اتررياد مل  مرب لعر ا   من خارج 
 القضاء مل  املل  الكوردي االصيل يف كوردترا   فيما يسم  بال  لة العراقية احل يثة. 
أما ال ي رالية، فاهها التلق  آذاها صاغية من العرب حر  يف مصرها احلاضر اال ما ه ر هاهي  

ة من مقليات مةرينات القر  املاض . فلو كاهل ال ي رالية صيغة احلكم من  ت ت ل  ل ي  ا
املةرتك  العراقية احل يثة  ج ال( لنالل تل  ال ي رالية ه   املصري الذي آل الي  الرصريح 

 فحواه األمرتاف حبق الكورد  1932/ كاهو  الثاه  /25من حكومت بريطاهيا  العراق يف 
 يف اقامة حكومة هلم، كذل  مصري الةر ط املعلنة يف ال يا  ال تروري العراق  الصادر يف

كةوك  30/5/1932 بةار ه ةو كر يةة آ يةات  يا قةوق األقل  فحواها الرزا  العراق باحرتا  ح
ةةر ط،  لة  ال عةراق ت خةالف ال كةوردي،  ذذا  الكوردية    جوب صرف  ارداتها اىل الةعري ال
كةا   فةق اح جةراءات   مةن اال فعل  العص ة  حمكمة الع ل ال  لية ا  ترخذ ماتراه منات ا 

تة  37(   36ال يا  املذكور  املادتني  ( من 16(    10املادتني   قةاهو  األتا مةن ال  )
اق  لعر ا اكمة الع ل ال  لية. كذل  مصري دترور قاتم املرضمن شراكة العرب  الكورد يف 
ر  رم لنالل تل  ال ي رالية امل رتضة ه   املصري الذي آلل لي  ات اقية احلادي مةر من آذا

1970. 
لن سيات اذ  مل تكمن املعضلة يف ال ترور ا ، امنا تكمن املعضلة يف العقليات  النيات  

املرعالية الت خترق ال تاتري  القواهني  تناقض ال ميقراأيات  حتطم ال ي راليات ألجل 
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الرجا ل مل  حقوق الغري كلما  ج  ا اىل ذل  ت يال، رم املعضلة ه  معضلة الكياهات غري 
قة حنو احلرية  االترقالل د ما بغض النظر من املرجاهسة الت تناف  الط يعة ال ةرية الروا

 حساب األرباح  اخلساير.
هةا  ا   لة  مالت هةل م مع ذل   مهما كاهل األت اب، فا  ال  لة العراقية احل يثة ق  تكو
هذه ال  لة تواج  اآل  مصرياً جمهواًل  ق  اه صل منها قسم من جنوب كوردترا   اترقل، 

جةزاء  ا  األمر يرطلري اآل  ياية  تر يةة األ ةةمل بق تةيعها لر تةرقاللية  تو هةذه اال تةيخ 
تةنعم  يةة   الكوردتراهية غري ااررة  هو أفضل خيار ك  تعود املياه اىل جماريها الط يع

 شعوب ال  لة العراقية امل رعلة باألمن  األترقرار  السال   الويا  كل يف بير .
عراقية اىل مجهورية في رالية  كرري اما اذا ه ل الرياح بعك  هذا اخليار  حتولل ال  لة ال

مل  الكورد ال قاء ضمنها، من يذ  الاء خيار كهذا، الب س من الرخطيو ل ترور ا  دتاتري 
مةع  تةراه   لة ميقراأ  الكورد حلةزب ا تةروري ا ةةر ع د تل  اجلمهورية ال ي رالية كما يف م

 مالحظة مايل :
يةا  أ   أوالً: يةات أ  أد مةن قوم مةن  ردت م ارة  املركوهة  سةادس  سةطر ال غةات( يف ال ل

ال ي اجة،  األصح هو  املركوهة من قوميات أ  أديا  أ  مذاهري( أل  كلمة القوميات تعوض 
 اللغات فال مربر لركرار الكلمرني.

يالحظ ا  حمافظة املوصل  هينوى(  فق املادة الثاهية من ال ترورين، اص حل  ثانياً:
رةاريخ، من هصيري األقليم العرب  بعك  حقيقرها ال أةوال ال ت مل تكن تابعة للعراق العرب  

بل اهها جزء من كوردترا  منذ أ  أختذ الكورد هذه األرض موأنًا ل   ق  ت ق للمي يني 
تةةنة   شةوريني  مةةن اآل تةرا   مةةن كورد عةة  هةةذه ال ق تةرتد ا  عةة  612ا  ا ملةةيالد ب ( ق ةل ا

والية املوصل الكوردية اترياليهم مليها فرتة من الزمن رم اص حل م ينة املوصل ماصمة ل
رها  ق ي يف العه  العثماه   ا   جود ام اد من العرب فيها، مهما قلل أ  كثرت، اليغري من حق
اجلغرافية الكوردتراهية ش هها ش   حمافظة كركوك الت جيري العمل فيها مل  ق    تاق 

تةرور اق قةرتح، د ثةاه  امل تةرور ال سةري ال  تةرا  ح لةيم كورد لةيم لرعري ها  ه  ماصمة اق
كوردترا ،  اليوج  أي تربير للرمييز بني املوصل   كركوك يف ذل  ال ترور كما لي  من 
مةا  لةوأن مه مةن ا حق أي كا ، حكومة أ  حزبا أ   برملاهًا أ  فردًا، الرنالل من شرب  اح  
تةاس  لة  األ لةي  م غةرايف   تةاس اجل لة  األ مةادة م قةاليم  حة  د األ كا  الرربير. رم حت د 

 اذا  ج ت قومية أخرى يف أي من األقليمني غري قومير  بصورة مةر مة،  السكاه   هوم ،
فاهها تعررب أقلية يف ذل  األقليم ترمرع حبقوقها املةر مة ك قلية قومية فقو.  املرواج    

 في  بصورة غري مةر مة يطرد   مع حتميلهم الرعويض ملا أح روه من األضرار بالغري.
لةة  رد خلو يف بعض اجلو ثالثاً: يةة  ال   لةة ال ي رال بةني ال   تةرور األ ل  مةن ال  اهري 

يةة  ال سيطة الت لنح حكمًا ذاتيًا ل عض مناأقها، اذ ترطلري ال  لة ال ي رالية، من الناح
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قةاليم  ال ترورية،  جود حكومة  برملا  مركزى  حكومات  برملاهات اقليمية بق ر م د األ
لعرب  الل تركو  منها ال  لة ال ي رالية، غري أ   ا يمني  ال ترور املقرتح،  ا  أشر اىل األقل

ضةع  لةو بوا هةذا اخل قة  أدى  بة .    الكوردي، لكن  مل يةر اىل حكومة  برملا  األقليم العر
ال ترور ا  ينص يف مادت  الرابعة مل  ا   يركو  الةعري العراق  من قوميرني رييسيرني 

يةة هما القومية العربية  القومية الكوردية،  يقر هذا ال كةوردي القوم  ترور حقوق الةعري ال
 ممارترها يف اقليم كوردترا  مل  أتاس ال ي رالية .. اخل( بينما الصحيح هو   يقر هذا 

 ال ترور حقوقهما القومية  ممارترها يف األقليمني..اخل(.
غةة  رابعاً:  لة   الل ملةادة م هةذه ا تةنص  المربر لكلمة  لالحتاد( يف املادة الثامنة مادامل 
 بية ه  اللغة الرمسية لالقليم العرب ..اخل(.العر

جيري أ  يعررب املرشح لعضوية اجملل  الوأين مسرقيالً من الوظي ة العامة من  خامساً:
سةرغل  30تاريخ ترشيح   لي  من تاريخ اداي  اليمني كما يف املادة   هة  ي ــ رالثا(  اال فا

  ظي ر  ملصلحر  يف هذا اجملال.
( اىل كي ية تق يم األقليم ممثلي  اىل جمل  األقاليم  مزهلم 34ة  مل تةر املاد سادساً:

لةيمني  لة  األق مما يرطلري امادة صياغة هذه املادة كاآلت :  يق   كل أقليم ممثلي  اىل جم
 برتشيح من برملاه   مصادقة ريي  األقليم(.

ملةادة   سابعاً: نةف ا خةذ35تكر كةاآلت :  ير صةياغرها  مةادة  لةري ا ممةا يرط مةوض   ( الغ
اجملل  الوأين قرارات  باألكثرية  جمل  األقليمني باالمجاع(  هذا يعين ا  مةر ع القرار 
ية  أ   صةادق مل لةذي ي لةيمني ا لة  األق فةع اىل جم رةم ير لةوأين  يع  ب ءًا من ق ل اجملل  ا
لةذي  لةوأين ا لة  ا قةرار اىل اجمل يرفض  أ  يغري من   يف هذه احلالة األخرية يعاد مةر ع ال

إمادة النظر يف ذل  الرغيري فاذا اخذ ب ، يرفع املةر ع اىل ريي  اجلمهورية. ب  ره يقو  ب
ل صل يف  ا اما اذا أصر اجملل  ملي ، من يذ يعي ه اىل جمل  األقليمني راهية الذي ل  قول 
عة  اىل  مجةاع فريف ية  باال صةادقة مل ةةر ع أ  بامل ةةل امل املةر ع أما بالرفض ههاييًا في 

 القرار النهاي  ملي . ريي  اجلمهورية الص ار
مةاة 36فيما خيص اخرصاصات الربملا  األحتادي موضوع املادة   ثامناً: ( جيري مرا

يةة  لةثني أ  األكثر لةي  الث ما جاء يف  تابعًا( اماله أي موافقة جمل  األقليمني باالمجاع  
 كما  رد يف تل  املادة.

يمني اربع تنوات ب ال من جعل م ة اهرخاب ريي  اجلمهورية  كذل  ريي  األقل تاسعاً:
مخ  تنوات مع جوال  تكرار اهرخابهما ملرة  اح ة فقو  مع  جوب الرنا ب يف الرتشيح 

كةل   كةورد  عةرب  ال لة  8 األهرخاب ملنصري ريي  اجلمهورية بني ال الةالف ذ تةنوات.    )
ضةل  هةذا  ي  يكو  اشغال هذا املنصري حكرا مل  العرب هظرًا لزيادة هس رهم مل  الكورد. 

   يكو  هاي   من االقليم املقابل دايمًا.أ
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األمن  عاشرا: من  ممارتة ريي  اجلمهورية صالحير  يف حتري  القوات املسلحة  قوى 
لةذي -43ال اخل ، موضوع املادة   لةيم ا ملةا  األق قةة بر تابعًا( يسروجري اترحصال مواف

 يةمل  ذل  الرحرك.
( ي ضل ا  44ية موضوع املادة  فيما خيص اتها  أ  ذداهة ريي  اجلمهور حادي عشر:

لة   لة ى جم يةز  ضةعًا للرمي كةو  خا لة  أ  ي ي خل ذل  ضمن اخرصاص ااكمة العليا م
 األقليمني الذي يكو  قراره باتا.

راهيا( من ال ترور -73حذف ضري ة الرتكات املنصوص مليها يف املادة   ثاني عشر:
سةري يف األ ل اللغاء هذا النوع من الضري ة يف العراق ال  ال سةري  الك مةن الك خةذ  ضةري ة تث

 الرتكة بل تصيري العايلة بالنك ة يف موت موررهم.
يف جيش حمل  حلماية ح  د اقليم كوردترا   لي  الثيشنرطة تنظم قوات  ثالث عشر:

ملةادة   لة  يف ا مةن 78ضمها اىل القوات املسلحة للجمهورية ال  رالية العراقية كما  رد ذ  )
 ال ترور األ ل.

نةاأقهم 79اضافة ما يل  اىل آخر املادة   :رابع عشر (:  امادة ال يليني املهرجني اىل م
  امادة ممرلكاتهم.

( مبا يل : حيق لةعري أي من األقليمني ممارتة حق 83اتر  ال املادة   خامس عشر:
 تقرير مصريه بن س  باالتر راء العا  يف األقليم.

ح القليم كوردترا  ممارتة ت ةادل اترح اث مادة يف ال ترور الثاه  ت ي سادس عشر:
الرمثيل ال بلومات   القنصل   حق األهضما  اىل املنظمات ال  لية يف امور تقرضيها أ يعة 
هةذا امل ة أ  خةذ ب قة  أ الةعري الكوردي  مصاحل   مبا اليرعارض مصاحل األقليم العرب .  

لة عض د 1871دترور املاهيا تنة  يةا    دترور االحتاد السوفيت الذي اجال   ل  ا كراه
مةات  ضةما  اىل املنظ حةق االه تة    ر تيا ال يضاء( حق االه راد بر ادل الر  يل ال بلوما
صةواتا  مةا ا حة ة  هل مةم املر ضةوتني يف األ ال  لية  مبوجري ذل  اص حل هاتا  ال  لرا  م

 مسرقلة يف مجيع فر ع هذه اهليئة.
كوردترا  حق مق  بعض   ضع مادة اخرى يف ال ترور الثاه  ت يح القليم سابع عشر:

االحتاد.  املعاه ات لرنظيم شث   اجلوار  احل  د  غريها مبا اليرعارض مع معاه ات مق ها 
  ق  قض  بذل  ال ترور السويسري يف مادت / الثامنة.

لةيم  ثامن عشر: ةةي  الق شةعار  ه لةم   هةا م ثةاه  م اد اضافة مادة أخرى اىل ال ترور ال
 ردترا .كوردترا  بقاهو  من برملا  كو

هةات  سةري توج مةا ح مةا يربره باترثناء هذه املالحضات، فا  مةر ع ال ترورين هلما 
تة ا  احلزب ال ميقراأ  الكوردتراه   بعض األحزاب األخرى الت ترى ال ي رالية حال منا
مةا  هةو  رةثمني،  قة ير  ال بةاب الر مةن  القليم كوردترا  يف الظرف الراهن.  اجل ير بالذكر،   
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ملةادة ية  ا صةل مل لةيم  ه صةمة الق كةوك  ما نةة كر عةل م ي ثةاه  م تةرور ال مةن ال  سةة  اخلام
كوردترا .  بذل  ات ل ال ترور السرار بوج  كل األغيار الذين هلم الطموح غري املةر مة 
تةراه ،  شة هها الكورد مةن  لةل  هةا ا  يق يف هذه امل ينة باالتريالء مليها ا  النيل من كوردير

مةن  هرجو ا  يكو  هذا الروج  من الروج حةال  بة ي  سةا مة  هات امل  يية الت التق ةل امل
 االحوال.

 مع الشكر والتقدير
 
 

 ئةم بريةوةرييةش
 ليذنةى كؤششى نةتةوةيى لةهةرايةكدا

كةةمى  كةانونى ية مةانطى  سةةرةتاى  يةةكى 1995رؤذيَك لةرؤذةكانى  ئةةجنامى نامة ، لة
بةةروارى  تةةوةيى، بة سةتةى  26/12/1994كراوةى ليةنةكةمان، ليةنةى كؤششى نة ئارِا

سةةةر  يةةك لة نةاو خانوو بةؤ  كةراين  بةةانط  لةةفؤن  كةرد، بةتة كةةمان  سةةركردايةتى دوو  يةنة
شةريوان  كةاك نةو يةة  يةان طوا يةةكيَتى، وت سةليَنانيى  نةدى  بةةر مةلَبة شةقامى سامل ــ بةرام
ضةةةند  يةةةن  بةةةلَكو لة  نةةةبوو،  نةةاوبراوى ىلَ  ضةووين  كةةة  كةةات،  طةةةأل ب سةةةتان لة يةةوآ ق ئة

شةةو كةسيَكةوة ئاب مةةطرلء هةرِة تةة طر بةةناوى )ف.ف(ةوة كةو سةيَك  لَوقة دراين، ئنجا كة
 سوكايةتى كردن.

سةرةتا رووى كردة خواليَخؤشبوو رةفيئ قةزازو ثيَيوت: تؤ كيَيت؟ تؤ ئةوة نيت من 
شةيَتيم  ؤةدا جا هةةرطيز لةذيا مةن  بةةآلل  كةردووة،  سةت  يةةل درو ئةةو بينا وةك بةلَيَندةريَك 

 نةكردووة!
سةةنيت فاضلردة دوكتؤر نهاد ئنجا رووى ك ء ثيَيوت: ئةى تؤ كيَيت؟ تؤ براى ئةو كة

مةدا  كة لةبارةطاى توركنانةكان كار ئةكات؟ ئيَوة كةس نازانا كوردن يا توركنان! لةوةآل
تةووة،  تةةرات وةرطر يةةى بةقون ئةةو جيَطة شةتخانةى  سةبة، ضيَ دوكتؤر وتى: براكةى من كا

 بوول، نازامن تؤ ئةو كاتة لةكوآ بوويت!؟ ئيَنة كوردين. من ضةند ساأل ثيَشنةرطة
تةةةنيا  كةات،  سةةيةك ب هةةيض ق ئةةوةى  بةا  مةةن،  كةردة  نةةوة رووى  ئةةوة زؤر بةقي دواى 
سةريَكى ىلَ بادالء دةستيَكى ىلَ راوةشاندل!! ليَرةدا برامان مجال شالَى راثةرِىء نةرِانى 

مةن كا كةيَ ؟  نةة  ئةةزانى ئيَ تةؤ  نةةى بةسةريداو ثيَيوت: ئةى تؤ كيَيت؟  نةدامى لية تةا ئة
يةان  بةرادةران هيَور سةتا،  بةؤى هة جةةمال  مةركةزى بوول، تؤ كةس نةيئةزانى كيَيت، كاك 
كةيَن؟  كردةوة، دواى ئةوة خواليَخؤشبوو وشيار بابان رووى تيَكردو وتى: من نازامن ئيَوة 
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ن يَ ة بؤ ئيَوة ئةمنن يا ثؤليسن يا ض !؟ لةو وة كاك جالل سال ئاغا رووى تيَكردو وتى ئ
 ى كاك نةوشريوات هاتووين ةانزانياية وا نية هةر نةئةهات ، ئنجا لةوةآلمى قسةيةكيدا 
كة وتى ئيَنة دوانتان بةضاكى ئةنرخيَن : كاك جاللء كاك هوشيار، كاك جة ل وتى: من 
حةةز  هةاتووين  يةوان  سةيفةتى م نةة بة يةةك ، ئيَ هةةموو  بةرتيلى قسة قبوأل ناكةل، ئيَنة 

سةولَى ئةكةل ئةطة يةَرى ئو ئةةوةى ف بةؤ  مةان  بةؤ   يةت  هةةبا، بيَ ر كؤبوونةوةى دووةممان 
 ميوانداريت بكةين وتى من ئةمة ئةطةيةمن بةكاك نةوشريوان.

سةةريدا. )ف(  يةةوة بة شةالَى نةرِان جةةمال  كةاك  تةر  جةاريَكى  ثةؤَ وت،  طةىلَ قسةى ترى 
نةةوةمان. د تةةة هيَوركرد هةاتء كةو تةةر  سةيَكى  شةةت كة كةةى بةجيَهيَ كةةةى دة ذوورة واى نزي

دةقيوةيةك )ف( طةرِايةوة، من ثيَم وت: ئيَنة نازان  تؤ لةسةر ضى ئةمة ئةكةيت؟ ئةطةر 
لةسةر نامةكةمانة، ئيَوة رؤذنامةو راديؤو تةلةفزيؤنتان هةية، ئةتوانن وةآلممان بدةنةوة، 

كةردي بةوردنى ليَ بةةردةمىء داواى ليَ تةة  نء كاك جة ل كةوتةوة سةرزةنشت كردنى. )ف( ها
بةوأل  شةكةى ىلَ ق بةةآلل ثؤز يةَوة،  ئةةوة )  (ى ئ مةنء  شةتى  مةة ث سةرى دانةوانء وتى ئة

 نةكراو با خواحافيزى ضووينة دةرآ.
كةة  بةوو  يةة  ئنجا ثياو قسةيةكى هةقيش بؤ ئةوان بكا، نامةكةى ئيَنة ئةوةندة توندوت

بةوو، سةؤزميانةوة  تةةنيا لةدلَ نةةش  كةرد، ئيَ شةةكيش  هةر ئةو دوو يةنة بوون قبولَيان  ثيَ
 ضاوةرِوانى هةموو كاردانةوةيةكنان ئةكرد لةدذمان.

 ئةمةش دةقى نامةكةية:
 نامةيةكى كراوة لةليةنةى كؤششى نةتةوةيىيةوة

 بؤ سةركردايةتى )ى.ن.ك( و )ث.د.ك( و جةماوةرى طةل
 وا جاريَكى تر خويَنى كورد بةدةستى كوردكوذة كوردةكان رذيَنرايةوة. 

مةةى ريَكةوتنامة سرتاتيجي هةةمينيان ريَكةوتنا كةة دوا بةوو و  21/11/1994ةكانتان 
 ئةبواية تا كؤتايى ئةل ضةرخة برِى بكرداية، لةدواى يةك مانط ثيَشيَل كرا.

يةةةك  خةةةتابار ذمارة يةةةك  هةةةموو ثيَوانة خةةةتابارة؟ بة كةةا  سةة   شةةا بثر سةةتاش ئة ئيَ
 لةئيَوةى سةركردةكانى ئةو دوو حيزبةن كة دةستتان طرتووة بةسةر:

 بةرهةمى راثةرِينةكةى جةماوةرى كوردستاندا. -1
طةةةومركى  -2 طةةةةكانء  سةةةةى فةرمان ثةةةةلء كةرة ئةةةاميَرو كةلو وةةةةكانء  ثةةةارةى بان

 كوردستاندا.
بةةناوى -3 يةا  ئةةو ن،  يةا  ئةةل    بةة  سةةر  ئةةوةى  ماألء مولَكى خةلَكى دا بةبيانووى 

 ثيتاكةوة.
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تةةكانى ر -4 نةدا كؤنةجاشء موستةشارو بة سىء ئةمنء موخابةرا لةةنيَو خؤتا يةَم،  ذ
 بةش ئةكةن.

يةَةةى  -5 يةَك 7هةلَبةاردنى ئةجنومةنى نيشتنانى كوردستانتان تةزوير كردو ر % ثيالن
 بوو دذى حيزبةكانى تر.

كةةن  -6 شةدِكا ئة نةةوة ثيَ لةةدواى راثةرِي كةةنء  شةةهيدانةوة ئة بازرطانى بةخويَنى 
 ن.لةسةر ئةوةى زياترين رؤلَةى كورد بكوذن يا بةكوشت بدة

ئةةدةن  -7 هةةوأل  كةةنء  دميوكراتيةتء ئازادىء مافى مرؤظء حوكنى ياسا ثيَشيَل ئة
سةةآلتى  سةةر دة لةرِيَطةى هيَزو ثيالنء تةزويرو ضةواشة كردنء ويةدان كرِينةوة دةست بة

 حوكندا بطرن.
سةتيَكن  P.K.Kطوللةتان بة  -8 نةاو بةربة شةيو يةوة  بةى  و بزوتنةوةى ئيسالمىء حيز

شةارةزاو لةبةردةل ثةرةس سةانى  بةةردةل كة طةريَكن لة تةرداو ريَ سةيةكانى  يةَزة سيا ةندنى ه
 بةتوانادا بؤ بةرِيَوةبردنى كاروبارى وآلت.

ضةةةاوكردنى  -9 بةةا رة يةةةنطرةكانتان  نةةةى   مةةةأل خا كةةردووة بةتة طةةةكانتان  فةرمان
 بةرذةوةندى طشتىء ميالكء ثيَويستى.

سةؤ -10 سةةانى دلَ هةاوارى كة نةةاو  تةةطبريو ها لةةةرِاو  نةةاطرنء طةوآ  يةة  ئةةةل نةتةوة زى 
 لةبةردةل هيَنايةكى بيَطانةدا ملكةتء دةستةوستانن.

 يارى بةبازارِو بةدراوو بةدؤ رو بةئابوورى وآلت ئةكةن. -11
 ناوضة رزطارنةكراوةكانى كوردستانتان لةياد كردووة. -12
 ثةنا ئةبةنة بةر تؤقاندنء كوش ء طرتنء ئازاردان لةسةر بريوباوةرِ. -13
كةردووة  -14 ئةةوةش واى  يةةتى  سةتى نةتةوا نةى هة ئةارامىء  وازكرد بوونةتة هؤى نا

 خاوةن تواناكان كوردستان بةجيَبيَلَن.
خةةلَكىء دادى  -15 لةةطوزةرانى  طرنطى بةثرؤذةى ئابورىء طةشةسةندن نادةنء بري 

 كؤمةآليةتىء نةهيَشتنى برسيَتى هةذارانء فةرمانبةرانء خانةنشينان ناكةنةوة.
بةةبا لةك -16 ئةاميَرن،  بةا  سةةو  بةا كةرة مةاننء  بةا دةر شةخانةكان  اتيَكدا كة نةخؤ

 حسار ثارةى ئةل ميللةتة ئةدةن بةضةكء كوردى ثا ئةكوذن.
تةة  تةة بوونة ئةةل ميللة ئيَوةى سةركردايةتى ئةو دوو حيزبة كة ذمارةيةكتان بةخويَنى 

نة يةَزانء م يةةو خ هةةآلتن لةطريفانتانا لةةئارامىء سةرمايةدارى طةورةو ثةساثؤرتى  دالَتان 
بةةؤ  يةةةو  سةةت ن مةةةكانتان بةرِا سةةةرةتاوة ريَكةوتننا هةةةر لة يةةا  نةةدةرانن..  بةةواردنى هة را
لةَة  مةةو خا بةةهؤى لةز يةا  تةر،  شةةرِيَكى  بةؤ  لةةبارترة  ضاوبةستء ضاوةرِوانكردنى هةليَكى 
 وازةكانتانةوة دةسةآلتتان بةسةر كورد كوذةو هةلثةرستء جةردةو ئاوديوكةرو ثياوانى 
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يةَ سةةتةمديدةى رذ جةةماوةرى  بةةةناوى  يةة  يةة، بؤ بةةةكانتان ن نةاو حيز نةةةى  يةاوانى بيَطا مء ث
ئةةل  كةةنء  كوردستانةوة داواتان ىلَ ئةكةين كة ضيرت ياريى بةضارةنووسى ئةل ميللةتة نة

 تاقيكردنةوةيةى كوردستانى باشووريش لةدةست نةدةن.
بةةو تيَ سةؤزانى داواش لةبةرِيَزان سةرؤكء سكرتيَرى طشتى ئةو دوو حيز شةةرانء دلَ كؤ

سةةكى  نةةديى تة سةةتاندا بةرذةوة سةةكةى كورد غةةة نا لةةةل قؤنا كةةة  كةةةين  يةةان ئة نةةاو ريزةكان
كةانى  حيزبايةتى بة وةنيَنء كوردايةتى ثيَش حيزبايةتى خبةنء بةدةستيَكى ثؤآلي  ريزة
كةةوذىء  شةةرِى برا نةةبرِكردنى  بةؤ ب نةةوةو  ثةاك بكة يةاوخراث  شةةرِخوازو ث بةةكانيان لة حيز

 كردنى كيَشةكانى هةريَم ئةل خاآلنة جيَبةجا بكةن:ضارةسةر
 راطرتنء قةدةغةكردنى هةموو شةرِيَكى براكوذى.-1
مةةةتى  -2 سةتةآلتةكانى حكو بةةة لةدة ئةةو دوو حيز كةةةمى  سةى ية نةةى كة شةدارى كرد بة

 هةريَندا.
 كؤتايى هيَنان بةدياردةى ثةجنا بةثةجناء سثاردنى كار بةكارامةو داويَن ثاك. -3
سةتان هةلَوة -4 سةوثاى كورد سةتكردنى  بةةكانء درو هةةموو حيز شاندنةوة ميليشياى 

 لةرِيَطةى تةجنيدى زؤرةمليَوةو سثاردنى ضةكى حيزبةكان بةو سوثاية.
 جيَبةجا كردنى ياساى حيزبةكانء ياساى ضةك.-5
بةؤ 90تةرخان كردنى  -6 سةتكةوتةكان  شةتىيةكانء دة تةة ط بةاجء داها %ى طومرطء 

 ؤ حيزبةكان.%ى ب10حكومةتى هةريَمء 
 ثيَكهيَنانى وةزارةتيَكى هةمة يةن لةطةأل حيزبةكانى ترى ناو كوردستاندا. -7
يةكخستنى ريَكخراوة جةماوةرييةكانى خويَندكارانء قوتابيانء  وانء ئافرةتانء  -8

 ذنانء..هتد هةريةكةو لةتةنيا يةك ريَكخراودا.
 رةتى رؤشنبريى.سثاردنى هةموو ئيزطةكانى راديؤو تةلةفزيؤن بةوةزا-9

بةةةاردنى  -10 لةةمانء هةلَ شةتى ثةر بةةاردنى ط ثةيَش هةلَ شةتى  مةارى ط مةدانى ئا ئةجنا
 داهاتوو لةسةر شيَوازى دائرى بيَت نةك ريَةةيى.

طةةر  ضةونكة ئة كةةن.  شةةكان ئة سةةرى كيَ بةباوةرِى ئيَنة ئةو هةنطاوانة لةمرِؤدا ضارة
طةر ميليشيا نةما ئةوسا بةكا طومرط دراية حكومةت ئةوسا شةرِ لةسةر ضى ئةكةن؟ ئة

 شةرِ ئةكةن؟ 
بةةهيَز  يةةنى  ئةطةر ضةك رِامالَرا ئةوسا بةضى شةرِ ئةكةن؟ ئةطةر حكومةتيَكى هةمة 

 دروست بوو ئةوسا حوكنى ياسا ئةضةسثاء ريَطة لةياسا  دةران ئةطريآ.
نةةدةن سةةرييانة  بةةل ضارة طةوآ  ثةارتى  يةةكيَتىء   جا ئةطةر برادةرانى سةركردايةتى 

يةا  ئةوا ضوار ريَطةيان ئةكةويَتة بةردةل: يا واز بيَننء هةليَك برِةخسيَنن بؤ دواى خؤيان، 
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بةردةوال بن لةسةر شةرِو بةيةكدادان لةشارةكان دوورخةنةوة تا  يةكيان  كةى تر تةواو 
ئةكات، يا بنب بةيةك لةيةك حيزبدا، يا ضاوةرِوانى غةزةبى جةماوةر بن بةراثةرِينيَكى ترو 

 هاتنة سةرجادةو مانطرتن.
 هيوادارين نامةكةمان راستيةكانى خستبيَتة رِوو ضاوةرِوانى وةآلم 

 لةطةأل ريَزمان
 
 
 
 
 

رفيئ تؤفيئ قزاز             شيَ  سا ر حفيد       خالد حمند خاأل  كامل ذير    
  

 
 
 
 
 

  ابان             مجال شالَىهوشيار ب     فاضل          د. نهاد    جالل سال ئاغا

 
 ليذي   اؤششو ي ت  ةهو

26/12/1994 

 
مةةارة  ئةازادى( ذ ئةاآلى  مةةى ) نةةمان لةرؤذنا  22/1/1995رؤذى  2694ئةةل راطةياند

بآلوكرايةوة، خةلَكيش سةدان ويَنةيان  285-283و لةناميلكةى ثةرلةمانى شةهيد ل4ل
كةر يةان  سةةرهاتء لةبةرطرتةوةو لةناوةوةو دةرةوةى وآلت بآلو ئةةل بة مةن  يةة  دةوة. ئةبوا

سةةةةالَى  كةةةةة  سةةةةةربةخؤيى(  يةةةةةتىء  كةةةةةى )كوردا يةةةةةل لةناميل ضةةةةاثكرا   2002نامة
بآلوكردايةتةوة. بةآلل لةو سالَةدا ثارتىء يةكيَتى لةيةكرت نزيك بوونةوة منيش ومت: با لةل 

ئةةوة  بةةآلل  نةةوة،  كةةة يةكخة شةكم دوو ئيدارة نةةوة، بة نةةكانيان نةكوليَن تةةدا بري هةةةر كا
نةبوو، بؤية ئيَستا لةناو ئةل بريةوةريانةدا، ئةل جيَطةيةل بؤ كردةوة وةك بةلَطةنامةيةكى 

 ميَةوويى. ئةوةش ويَنةكانى ليةنةى كؤششى نةتةوةيية:
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لةوةآلمى داوايةكى بةرِيَز هيمدادى حسةيندا بؤ نامةى 
 ماجستيَرةكةى

 
ةى ئةوةت داما كة نامةى لةهؤلَى دادطاى سليَنانى، مةد 12/9/1994ثيَشنيوةرؤى 

 ماجستيَر ئةطوزةريَنيَت، شادمان بوولء هيوادارل سةركةوتووبيت.
سةةالَى  طةرةوةى  ئةةو  بةةؤ  تةةوة  يةواوة، ئةطةرِيَ ظةارى ه بةةة طؤ مةن  نةدي  ضةؤنيةتى ثةيوة

مةةن 1957 تةةة  ئةةةو كا سةةازكرا،  سةةتان  بةةةهارى كورد سةةةر  سةةت لة جةةوانرتين هةلَبة بةةؤ   ،
ئةةبوغ لةة  بةوول  سةى  كةةل دوورخراوةيةكى سيا نةةوة هةوالَة مةةى ذي طةةى رؤذنا لةة رِيَ ريَة، 

كةةة  هةةات  بةةؤ  يةةةكم  سةةتةدا نامة ئةةةجنال بةثؤ ضةةوولء  كةةةوة  بةةةثري طرةوة نةةةوةو  خويَند
كةةةةمى  ثةةةذارةى دوورخراويية خةةةلء  كةةة  ضةةووة. نامة كةةةل دةر مةةن ية سةةتةكةى  هةلَبة

شةن سةتوتن ئا بةو بةهةلَبة سةاأل  سةا  تةةنيا  كةة  يةَك  ا رةواندةوة. بةتايبةتى بؤ ئةوساى من
 بوبوول!

سةائيةء  ئةةنوةر  سةوجادىء  ئةةدين  شةيد  ةارفء  ة  بةةرِيَزان: رة كةة،  ليةنةى طرةوة
شةماأل سائية بوون. دواى وةرطرتنى خةآلتةكة، رووى ئةوةشيان ليَنال كة سةرثةرشتىء 
بةةؤ  نةةديى  تةةازة رةزامة كةةة  كةةةل  سةةةركةوتن ب نةةةى  يةةواى يا ظةةارى ه سةةةريى طؤ سةرنةنوو

شةةيةكى وةرطريابوو، كاك شةمالَيش روو غةداد طؤ كةورديى بة ى ئةوةى ليَنال كة لةراديؤى 
مةةن  كةةة  بةةدركيَنم  ئةةةوة  ئةةةوةى  سةةةندكرد، بيَ كةةةل ثة هةةةردوو داوا طةةرل،  يةةَةةيى وةر و

 دوورخراوةيةكى سياسيمء بةدزى ثؤليسةوة هاتوضؤى بةغداد ئةكةل.
هةةمان  بةؤ  سةتيش  كةةريم زان سةتا  نةيم مامؤ بةةكاربوول، روا سةت  كاتا بؤ طؤظارةكة دة

مةارة  1957ت رووى ليَنراوة، ثيَكةوة نةخشةى كارمان كيَشاو مانطى تةمموزى مةبةس ذ
يةدارىء 1) كةارى ئ بةةزؤرى  كةةريم  (مان خستةبةر ديدةى خويَنةرانى ئازيزةوة. مامؤستا 

سةتء  بةراى خؤشةوي ذميَريارىء سةرثةرشتيى ضاثى طرتة ئةستؤى خؤى، دواى ماوةيةك 
بةةكاربوو دلَسؤزل حمند نورى  ارف )د. حمند نورى  ئةةويش دةس  نةانء   ارف( هاتة ثالَ

كةارى  فةةخرى(  سةرين  خةان )د. نة سةرين  بةةرِيَزل نة لةطةلَناندا، ضةند مانطيَكيش خوشكى 
سةالَى )11لةطةلَدا كردين، بةآلل مامؤستا كةريم زانستى لةدواى ذمارة ) خةؤى 1(ى  (ةوة 

صةط  كشانةوة، مامؤستا  بةوو، حةافظ م كةة  سةئوىل طؤظارة مةديرى مة سةتا  قةازيش  مامؤ
ئةةو  حافظ خؤى ذميَرياربوو لةكؤمثانياكةى مامؤستا رشيد  ارف. بةو هؤيةوة كة ئةوسا 

بةةتى  ئةةداين، بةتاي لةدةرضوانى كؤليج بو، كرابو بة مديرى مةسئول، هةنديَك يارمةتيشى 
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كةةش  لةهةلَبةاردنى ئةو نوسينانةدا كة بةبادينى بؤمان ئةهات، خاوةنى ئينتيازى طؤظارة
 كةوتن بو لةبةغداد.يانةى سةر

بةةوو،  كةوردى  نةةى  شةنبرييى نةتةوةييا نةةديَكى رؤ سةةركةوتن نيوة نةةى  سةتييةكةى يا را
هةةةبوو  طةةى  كةةى طرن ئةةةذيان. رؤلَيَ غةةدا  كةةة لةبة لةةةخؤطرتبوو  نةةةى  ئةةةو كوردا بةةةى  زؤر
بةؤ  بةو  لةثةرةثيَدانى هةستى كوردايةتيدا، جطة لةكؤرِو كؤبوونةوةكان، قوتاخبانةيةكيش 

نةةى ز نةةمابوو، وتنةوةى وا لةةياد  يةان  كةةى خؤ نةةى زمانة لةةو كوردا طةة  كةوردى، ج مةانى 
نةة  يةةوة، يا كةوردى ئةكرا بةوونى  بةؤ فيَر كةة  نةةوة  ذمارةيةكيش  ةرةر ئةهاتنة ئةو دةورا
نةةةوة  نةةة كؤبوو ئةةو قوتابيا غةةداد،  بةوو لةبة كةةانيش  يةة كوردة نةةةوةى قوتاب طةةى كؤبوو جيَ

غةداد سياسيةكانى خؤيان لةيانةدا ئةجنال ئةدا. بةهؤى  يةةكانيش لةبة كةوردة فةيل يانةوة 
 بةكوردانى سؤرانء بادينان ئاشنا ئةبوون. يانة طةىلَ ضا كيى تريشى ئةجنال ئةدا.

طؤظارى هيواش قوتاخبانةيةكى كوردايةتى طشتى بو بؤ ئةو رؤذة. ثيَنووسى نووسةرة 
سة سةةرو هة طةة لةنوو لةةخؤطرتبوو، ج تيارة طةورةو ناودارو بةبرِشتةكانى ئةو سةردةمةى 

 وةكان، لةزؤربةى ذمارةكاندا ناوى ئةل نووسةرة بةرِيَزانة دووبارة ئةبوونةوة:  بدالوادر 
نةد  تةاح، حم شةةاكر ف هةةورى،  بةةيانى، ب. ر.  يةل رؤذ صةط   قةةزاز، مج محةةد م كةوردى، ا

نةاك  خواجة، شيَ  حسن شي  حةمة مارف، حمند تؤفيئ وردى، كاكةى فة ح )بةناوى رو
سةةرى حمند(ةوة )كة سةرى ليَ تيَكدابووينء وامان ئةزانى كضة كورديَكة كة لةو رؤذةدا نو

سةةركرد(،  يةةكم لة نةدان ليَكؤلَينةوة بةؤ ها نةيش  بةوو، م كةةل  ضةا ئةافرةت  مةا  ر لةى، مث  
شةارةزا،  بةان،  مةةريوانى، ج با خةاأل. ت.ر  نةدى  شةي  حم جةاف،  سةعيد  كاردؤخى، حمند 

 حويَزى، ناكال، امحد غفور.
كةةريم،  مصط  األ سائية، لةنووسةرة  وةكانيش: شةم ظةا صةا   ضةل ه لةدين،  فا ا

لةَةبانى،  نةورى تا مةةل،  يةئ،  نةورى تؤف نةد  كةى  فةثاد بداهلل ميديا، غةمبار، غةمط ، حم ز
شةيار،  نةار، هؤ ئةاوارة، بي سةاجد  شةنط،  هةنارى، حمندى مة  كةريم، فاتح  بدالكريم، ثر

  زت، ئةمينى مريزا كةريم. فثادوةرزيَر، 
يةَر، لةهةستيارانيش: ك لةد دل هةةورى خا سةفى،  صةا  يو لةزار،  شةوان، د كةة  امةران، كا

قةدرى  مةدهوش،  غةةمبار،  سةول،  فةةخرى، د. رة سةرين  شارباذيَرِى، ديالن، خالد رشيد، نة
 جان.

لةثزيشكةكانيش: د.  بدالرمحن  بداهلل، د. نامئ نادر، د. قادر شال، د. مةريوانى، د. 
 انور كريم، د. وريا رةواندزى.

بةةثيت  جطة لةوانة، يةا  خةوازراو،  بةةناوى  كةة  تةريش  سةتيارى  سةةرو هة ذمارةيةك نوو
سةةتيارى  سةةةرو هة نةةةوة. نو بةةارة ئةبوو سةةينةكانيان دوو ئةةةكردةوة نو مةةةكانيان بآلو بةرهة

 تريش هةبوون كة كةل كةل بةرهةميان لةهيوادا بآلوئةكردةوة.
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ئةةكرد هةةمم بآلو نةاو بةر خةم منيش بةناوى كامل، ذير، هيَننء زؤرجاريش بةبا  ةوة، دا
لةةئيَران  سةى،  هةيَنن(ةوة ئةمنوو بةةناوى ) جةارآ  ناضا كة من ئاطادار نةبوول لةوةى هةر 
ئةةبوو!  شةكةجنةدان  هةستيارى بةرِيَز هيَننى مهاباديان ئةطرتء تووشى ليَثرسينةوةو ئة

 كة هاتة ئةمديو، بةدةل شةرِةوة يةكرتمان ناسى، بةآلل من داواى ليَبوردمن ليَكرد.
طةةةىلَ  يةةوا  سةةتى، ه مةةان، تةندرو سةةت، ز ئةةةدةر، زان خةةؤى، وةك:  بةةووة  بةةةتى طرت با

سةازىء..  نةةر، رةخنة نةةوة، هو سةت، تويَةي ضةريؤك، هةلَبة كشتوكاأل، كؤمةآليةتى، ميَةوو، 
 هتد.

هيوا ئةطةرضى طؤظاريَكى سياسى نةبوو، بةآلل ئيَنة لةو دةرطايةمشان هةر ئةدا، بطرة 
مةن هةندآ جار شتى وامان ئةوت كة ئيَستاش ه نةة  ةموو نوسةريَك زات ناكا بيلَا، بؤ ؤو

ئةدةبةكةمان تةرخان بكةين بؤ نوسيبوول: ثيَويستة  -2 سالَى  -2 لةثيَشةكى ذمارة 
ر  لةذيَ ئةل ثارضانة  ئازادكردنى كوردستانى توركياو ئيَرانء يةكخستنى  سوودى شؤرِشء 

لةهةلَبةستى كوردستانى لَى  -4-ذمارة 63من دا ل  ئاآليةكى يةكطرتوودا.   -2 سا
شةة،  ضةاوى طة ئةلَيَم: ئةمرِؤ ئةبينم نيشتنان وةك طوآللَةى بةهارى جوان، كولَنى سوورو 

 تومةزبرييَكى با خةشة، تيابآلوةو ئةلَا دةى زوو، بؤ كوردستانى يةكطرتوو.
لةهةلَبةستى )بؤ جوانيَكى ديل(دا وتوومة: ضار نيةو ئةبى رةوان، ثرِ بةدةل، بةنةرِةى 

دآ ثرِكةل، بؤ راثةرِينى هةولَا كؤششا، لةخةو هةلَسانا دةنطا جؤششا، بؤ ثلَنط شارو
لةةذمارة  سةالَى  -3 ئازادبوونء مافى كوردستان، زؤردار، دةرةبةط لةطؤرِو ضالَنان. كة 

 داية. 26 ثةرِة  -1 
مةةةى  سةةركةوتنةكةى، لةرؤذنا ضةةى دواى  سةتان(يش ئةطةر بةةةهارى كورد سةتى ) هةلَةبة

، بةآلل لةسةر داخوازيى ليةنةكةو لةسةر داخوازيى دةستةى بةرِيَوةبةرى ذيندا بآلوكرايةوة
لةةةذمارة  سةةةركةوتن،  نةةةى  تةةا -1 سةةالَى  -1 يا يةةةوة، وا جةةاريَكيرت بآلوكرا يةةوادا  ى ه

طةى  1957تةموزى  نةط، دةن ضةريكةى دة بةاء  كة لةو هةلَبةستةشدا هاتووة: زرمةى ثا 
ئةةاواز تةةدةر  يةَى بيَ مةةنط، ل قةووألء زؤر  يةَك  جةةؤش، بري تةة  شةت بيَنيَ ئةاوازآ ط خةؤش،  ى 

بةؤ  سةتان،  سةاكة كورد تةاكو ئةو كةةن،  كةةرخؤر ثةرِةواز لةَة  زةماوةندآ وةها ساز كةن، دا
 خؤمان باء هةر بؤ خؤمان.

كةة  جطة لةوانة، لةناواخنى هةندآ طؤشةدا، وةك طؤشةى: )ضيت نةزانى ثرسيار بكة( 
ئةةوةى كورد بةؤ  ئةةكرد،  شةتى  سةتيار نوسةرى ئةل ديَرِانة سةرثةر لةَدارى هة كةةى د ايةتية

مةاوة  هةةر  يةة  ئةةى رةق يةة؟  هةى كيَ خبةمةوة يادى خويَنةران، ثرسيومة: ئةل هؤنراوةية 
ثةةرِة  كةة لة  مةان،  تةؤثى زة نةةيى  شةكيَنا دا مةان ناي مةارة  -13 قةومى كورد ز  -2 ذ

لةةذمارة  -2-سالَى سةالَى  -1 بآلوكرايةوة، هيوا طرنطيةكى زؤرى ئةدا بةرِةخنةسازى، 
ثةةةرِة ) -2  شةةوودا(، 80  لةةةذمارةى ثيَ شةةانى ) كةةردةوة بةناوني تةةازةى  شةةةيةكى  (دا طؤ
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كةة  مةن  نةةوة.  ذمارةى ثيَش ئةل ذمارةيةى سثارد بةذمارةيةك نوسةر بؤ رةخنةو ليَكؤلَي
خؤل سةرثةرشتى ئةل بةشةل ئةكرد، مامؤستا سعيد ناكال رةخنةى لةو هةلَبةستةى من 

لةةرة ئةةبا طرتبوو كة وتبوول: من كة ديم  كةةآلو  سةتان، تيَ ئةاآلى كورد شةنةى  شةةثؤىل  ى 
ئةةبن  لةطةأل جريوةى ئةستيَرةى بةيان، ئةو كاتة هيواو ئاماجنى دوورل هةردوو ثيَكةوة. 
سةنطيَكى  تةةوةو بة بةة ئةمانة شةدا  طةةأل ئةوة بة ثرشنط طوآللَةى سوورل ئةطةشيَتةوة، لة

كةةةى بد ئةةةةوةى وةآلميَ بةةةا  كةةةردةوة،  كةةةةيم بآلو نةةةةوة، رةخنة ضةةةى فراوا مةةةةوة، ئةطةر ة
 رةخنةكةشى لةجيَى خؤيدا نةبوو.

لةةذمارة  ئةةكرد،  سةاز   -1 سةالَى  -12-طؤظارى هيوا بؤ هاندانى نوسةران، طرةوى 
سةةرانةى 71 ثةرِة ) (دا، مةدالياى هيوا، مةدالياى زيوين، تةرخان كرد بؤ يةكةمى ئةو نو

تةةة مةةةكان  بةةؤ دووة تةةريش  خةةةآلتى  سةةةرئةكةون،  يةةوادا  لةةةو لةةةطرةوةكانى ه كةةرد.  رخان 
مةةالَىء  شةةانؤنامةى خؤ جةةوانرتين  بةؤ  يةةةوة  شةةانؤ( بآلوكرا بةؤ  ضةةريؤك  طةةرةوى ) يةةدا  ذمارة

 شانؤنامةى وةرطيَرِراو.
سةتانيَكى  ئةةتوت لةكورد يةوا  ظةارى ه كةة طؤ بةدركيَن   ئةةوةش  وةك راستييةك ئةشا 

يةةوة ل يةَدا بالونةكرا كةدا ئازاددا دةرئةضا! هيض رؤذيَك لةرؤذان ويَنةيةكى مةليكى ت ةكاتيَ
نةةى  يةدا ويَ يةا ميَةووي ىةدا  يةا كؤمةآليةت ىةدا  كةى زمانةوان كةةمى كتيَبيَ هةبوو لة ثةرِةى ية
نةةدا  ئةةو رذيَ يةةكى  لةةهيض بؤنة يةَك  مةليكى  يَراقى بآلوئةكردةوة، هيض وشةيةكيش يا ديَرِ

 بآلونةكرايةوة لةهيوادا.
يةكةشيدا ضةندجار يانةى سةركةوتنء طؤظارى هيوا، لةطةأل دةسكورتىء كةمدةرامةتي

خةةؤى،  نةة  ئةةركى يا سةةر  سةةران لة ثةةرِاوى نو ضةاثكردنى  بةؤ  يةة  كةة ئامادة كةردةوة  بآلوي
ئةوةبوو ميَةووى كوردو كرودستان دانةرى شيَ  حمندى مةردؤخ، وةرطيَرِى حمند فيدامان 

 ضاثكردو بآلوكردةوة.
وة بؤ تةنيا دوو بريةوةرييةكانى من لةطةأل طؤظارى هيواو يانةى سةركةوتندا دةطةرِيَتة

 دواى ئةوة لةطؤظارو يانة كشامةوة. 1958و  1957سالَى 
 لةطةأل ريَزمدا
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 بةدواداضونيَك لةسةر وتاريَكى كاك فرياد رةواندزى
 لةبارةى يةكطرتنةوة

بةةةةكردةييش  نةةة،  يةةةكى ديَري سةةةتانيةكان، بريؤكة بةةة كورد يةةةكطرتنى حيز كةةةى   بريؤ
شةؤرِشء هةنطاوى بؤ نراوة، ثارتى دميوكراتى ك كةةرو  مشةاوةى دار وردستان ثيَكهاتةى ثا

 رزطارىء هيواية، يةكيَتى نيشتنانى كوردستانيش ثيَكهاتةى شؤرِشطيَرِانء رةجندةرانة.
جةةةماوةر  سةتى  سةتا خوا كةردووة، ئيَ يةةةكيَتيان  شةة داواى  كةورديش هةمي سةةرانى  نوو

كةةورد، لة شةةةى  تةة كيَ ضةةاويلكةيةكيش برِوانريَ هةةةر  نةةة، بة كةةةل دا يةةكيَتى ريزةكا لةةةى ية ث
يةةكيَتى  يةةكطرتن  بةا  كةةوتووة،  نةةوةش دةر ئةةبينريَت، بةتاقيكرد ضارةسةر لةيةكيَتىدا 
نةةبوونى  بةةهؤى  بةةكوردة  بةةت  يةةك تاي يةةكى تارِادة تاسةر نابا، هةلَبةت ئةوةش دياردة
ئةةةجنامى  كةةةورتووة لة لةةةكورد  كةةة  نةةةوة  ئةةةو زيانا بةةةهؤى  سةةييةوةو  يةةةكى سيا قةوارة

ئةةةطي ىةدا،  شةةى دووبةرةك هةةر ثيَويستي طةةرة  ئةةبوو، ب يةةةكطرتن نة بةؤ  شةةيية  ئةةل ثةرؤ نا 
 نةئةكرد.

سةتى  نةةوة دة ئةةل ديَرِا سةةرى  لةدواى راثةرِينةوة، هةولَيَكى كردةيى بؤ يةكطرتن، لةنو
تةةوة كةدا بآلوكراوة شةى (1)ثيَكرد، دريَةةو ئةجنامى ئةو هةوآلنة لةناميلكةية نةةى كؤش . لية

لةدينء د. نةتةوةييش كؤششيَكى زؤرى لةل با رةيةوة هةية، لةل دواييةشدا مامؤستا فلك ا
رؤذ طؤمةكةيان سةر لةنوآ شلَةقاندةوة، بةدواى ئةواندا ذمارةيةك نووسةرى تريش. وا بؤ 
كةة  سةةيدا  ئةةل با لةةدةرطاى  نةوآ(وة  سةتانى  لةة )كورد نةدزيش  يةاد رةوا كةاك فر يةكة ار 

وان بوون كة لة يةنى يةكيَتى ئةمةيان سةرجنيَكى تايبةتيى ئةوآ، ضونكة خةلَكى ضاوةرِ
يةاد،  كةاك فر سةينةكةى  نةة، نو خةؤش بوو يةةى دلَ نيشتنانيشةوة شتيَك ببيس . ئةوةى ما
ة  يةكطرتنى رةت نةكردؤتةوة، بةلَكو مةرجيَك بؤ يةكطرتن دائةناء ئةلَا: )ثيَويستة لةخالَ

كةة  (. ئةمةش(2)لةيةك جياوازةكانةوة دةست ثا بكرآ، نةك لةخالَة هاوبةشةكاندا مةرجيَ
كةة  هةةبوو  ضةوونى  هةةمان بؤ هةةر  جةة ليش  مةال  باوةرِ ناكةل كةس  ريى ىلَ هةبا. بةرِيَز 

لةقة ضوا ن ديدةنيم كردو ثيَشنيارى يةكطرتنى يةكيَتىء ثارتيم بؤ  23/3/1994رؤذى 
نةد،  30/3/1994كرد، رؤذى  سةعود طةيا كةاك مة بةةرِيَز  كة ئةو بؤضوونةو ثيَشنيارةل بة 
 نيارو بؤضوونةكةى ثةسةند كرد.ئةويش ثيَش

 
 .1994بروانة كامل ذير: كوردايةتىء دةولَةتيَكى كورديى سةربةخؤ، ضاثى سويد، ئابى  (1)
نارد بؤ رؤذنامةى )كوردستانى نوآ(، بةآلل بآلوى  11/12/1994ئةل وتارةل رؤذى  (2)

 نةكردةوة.
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هةةر  شةدا  لةةنيَوان دوو كةسي لةراستيدا خالَى جياواز نةك لةنيَوان دووثارتىدا، بةلَكو 
ئةةوا  يةَك  ئةبا، بةآلل كاتا ذمارةيةك لةتاكةكانى كؤمةأل يةك ئةطرن بؤ دروستكردنى حيزب

 بيَطومان ئةبا لةسةر خالَة جياوازةكان ثيَك بيَن.
تةارةى بؤ ؤونة: ئيَستا م لةةو و نء كاك فرياد رامان جياوازة لةسةر هةنديَك بابةت كة 

 ئةودا هاتووة:
بةؤ 1 يةةكيانطرت  سةت  سةؤكء سوسيالي طةةلء ثا بةى  بةةاردن حيز ( ئةو ئةلَا: دواى هةلَ

 ئةوةى دؤرِاندنى خؤيانى لةو هةلَبةاردنةدا ثا بشارنةوة.
سةتى من ئةلَيَم: ثاسؤكء سوسياليست ثيَش هةلَبةاردن يةكيانطرتء  سةت )لي بةيةك لي

ش ( ضوونة هةلبةاردنةوةو د. مةمحود  ومسانيش ثالَيوراويان بوو بؤ رابةر. كةواتة هةر 
 هيض نةبا بة ى ئةو دوو حيزبةوة مةسةلةى دؤرِاندن هاندةرى يةكطرتن نةبووة.

كةةةة 2 بةةة نوىية نةةةطرتء حيز سةةةةرى  كةةة  يةةةش يةكطرتنةوة هةةةةر بؤ ئةةةلَا:  ئةةةو   )
شةايةوةو خوا سةةت ليَكهةلَوة سةتى درو كةة سوسيالي جةاريَكى دي نةةد  سةوأل مامة شةبوو ر ليَخؤ

 كردةوة.
طةةى  تةة بةلَ سةيَكيش نابيَ ضةةند كة نةةوةى  من ئةلَيَم: يةكطرتنةكة سةرى طرت، جيابوو
سةةةركردايةتى  بةةةاردنى  هةةةتا رؤذى هةلَ نةد  سةةول مامة شةةبوو رو شةاندنةوة، خواليَخؤ هةلَوة

بةةآلل دو بةوو،  نةدا  طةةأل يةكطرت سةةر حيزبى يةكطرتن لة طةةكان، يةك نةةوةى دةن اى جياكرد
يةاوى  خؤى جياكردةوة با ئةوةى ضاوةرِوانى ئةوة بكات كة ئايا كارليَكى كينياوى يا فيز
نةةكردةوة،  بةةرةهايى رةت  يةةكطرتنى  سةول  كةاك ر شةدا  طةةأل ئةوة دروست ئةبا يا نا؟ لة

ئةازادة لةهةلَ مةرؤظ  سةاييةو  ئةةوةش ئا كةرد،  طةةأل )ى.ن.ك(دا  يةةكطرتنى لة سةتء بةلَكو  ويَ
سةةركردايةتيى  نةدامى  سةا ئة كةة ئةو دياريكردنى ضارةنووسى خؤيدا، منيش بةو بؤنةيةوة 
بةةةة  بةةةى حيز يةةةكطرتن زؤر كةةردارى  كةةة  ئةةةةوةبوو  سةةتم  بةةوول، خوا يةةةكطرتن  بةةى  حيز
شةةى  يةةَةةل بةكؤش ىةةدا در طةةةأل ثارت يةةةكطرتن لة يةةة دواى  تةةةوة، بؤ سةةتانيةكان بطريَ كورد

نةةى  يةكطرتن دا، لةطةأل )ى.ن.ك( يشدا، طةةأل لية يةى لة بةاألء دوا ئةوةبوو سةرةتا بةتةنيا 
كؤششى نةتةوةيىدا بؤ ئةو مةبةستة هةولَنانداو ئةو هةوآلنةش شاردراوة ن ، بةآلل وةك 

 مةولةوى ئةلَا:
 من لةزآى زةمحةت نوختةل ئةكرِان

 بةرِآى رةمحةتا ميَشا ثيا ريان!
نةةى ئيَنة لةسةرةتاى ئةو كؤششةدا بووين، ميَردةزمةى شة رِى خؤكوذى كارةكةى ئيَ

 دواخستء وانيازمانة لةنووكةوة دةس ثا بكةينةوة.
طةةى 3 شةيَكى طرن بةةكان واز لةبة طةةرتن حيز يةةك  شةا بة كةة ئة ئةةةكا  لةةوة  بةاس  ئةةو   )

 سةروةريء ميَةوويان بهيَنن.
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سةتية  ئةةو را طةةر  طةرنطرتة ئة بةةكان  من ئةلَيَم: سةروةرىء ميَةووى نةتةوة لةهى حيز
شةة رةضاوبكرآ كة  يةة، بةطةلَنةويستي سةت )غاية( تةةوة مةبة سةيلة(يةو نة حيزر هؤكار )و

ئةطةر حيزبيَك ثيَضةوانةى ئةل راستيية با، ئةوا نة خؤى سةروةرى بةدةست ئةهيَناء نة 
 نةتةوةش خؤى ئةكاتة هؤكار بؤى.

لةطةأل ئةو خالَة جياوازانةشدا، منء كاك فرياد يةك ئةطرينةوة لةو راستييةدا كة هةر 
ئةةةجنامى يةةةكط ئةةةوة لة ضةةيَت،  سةةةركةوتن ب قةةارى  بةةةرةو ئا مةةةكانى  طةةةر ئاكا رتنيَك ئة

لةةناو  طةةر  يةةكطرتنيش ئة لةةمى  يةَتء بة ثيَشكةوتوويىء لةيةك طةيش ء لةخؤبورديةوة د
 شةثؤلةكانى دةريايةكى با ئامانيش با، ئةوا نوول نابىء دةطاتة كةنارى ئاواتةكانى.

يةان ون ئةوةش كةوابوو، هيض كال لةو حيزبانة يةَةووى خؤ سةةروةرىء م ئةةطرن  ى يةك 
بةة  بةةش بؤحيز يةَةووى هاو سةةروةرىء م نةة  نةة ئةب سةةروةرىء ميَةووا ئةةو  بةةلَكو  ناكةن، 

 تازةكة.
ئةةةل  بةةؤ  سةةاند  لةةةى رةخ ئةةةل هة كةة  نةةدزى  يةةاد رةوا كةةاك بر بةةؤ  سةةوثاس  ىةدا  لةكؤتاي
بةةؤ  سةةوثاس  ضةةاكةو  سةةا  سةةةرى بنو كةةةس لة ضةةةندو هةر سةةة هةر ئةةةل با ضةوونة،  بةدوادا

 ةاوارانى يةكيَتى ريزةكانى نةتةوةى كورد.خ
 1998سالَى  6(دا ــ ذمارة Timeلةوةآلمى ثرسياريركى طؤظارى ريرزدارى )تايم ـ 

 
 بةسةرهاتى ىةلَةميرك

 كامل ذيرو ئةزموونى رؤذنامةنووسى
 

لةسةر وتاريَكى رةخنة 
 ئاميَزى من،

رةفيق حيلمى لةئيرباهيم 
 ئةمحةد زوير بوو

 
 
 

نةدةرو راستة بةهر تةة ها ة زطناكييةكة ثالَثيَوةنةرة، بةآلل هةندآ جار ريَكةوتيش ئةبيَ
ئارِاستةكةرى مرؤظ بؤ ثيادةكردنى جؤريَك يا ضةند جؤريَك لةضا كييةكانى ذيان. من بريل 
سةةةةتةوة  يةةةاتر بةسيا سةةةييةوة، ز بةةةوارى رؤذنامةنوو مةةةة  كةةةة بكةو نةةةةكردبووةوة  لةةةةوة 

ـ          هــــس رةريق  حي او  ـ
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 ئيربال ىي  ئ مح د

ئةةةوت سةةتم  جةةاريش هةلَبة سةة ء خةةةريكبوول، جار ضةةريؤكء شانؤنامةنوو لةةةدةرطاى  ء 
 بةشداربوون لةشانؤطةريم ئةدا.

لةةطرةويَكى  1957سالَى  شةداريم  كاتا دوورخراوةيةكى سياسى بوول لةئةبوغريَة، بة
ئةةو  سةازدرابوو،  سةتانةوة  بةةهارى كورد لةةبارةى  ويَةةييدا كرد كة بؤ جوانرتين هةلَبةست 

مةةةمن  تةة تة سةةركةو 23كا تةةةماى  بةةوو، بة كةةة سةةاأل  طةةرةوةدا  لةةةو  نةةةبول  ئةةةوتؤ  تنيَكى 
ضةى  ضةاوكةوت. كة يةنم بةر يةةى ذ لةرؤذنامةى ذين دا بآلوكرابووةوةو بةرِيَكةوت ئةو ذمارة
كةةل  مةن بةية سةتةكةى  كةة هةلَبة بةوو  يةَدا  ئةةوةى ت مةةدةى  هةات  بةثؤستةدا نامةيةكم بؤ 

 دانراوة لة يةن ليةنةى تايبةتى طرةوةكةوة. 
كةة كاتا ضوول بؤ وةرطرتنى ثاد نةدآ دةروازة خةري نةيم درزى هة كةة، روا اشتى طرةوة

شةتى  ضةا كييةكى ط يةان  شةاندانيَك  هةةر خؤثي لةةوةوثيَش  لةرِيَندا ئةكريَتةوة! منيَك كة 
سةةرى  يةَك لة ضةةند مانط نةا،  يةا  يةة  شةدارى ببوما يةة، بة سياسى لةسليَنانىدا ئةجنال بدرا

سةةرب سةت رؤذ لة مةة ئةطريالء جاريَكيش بؤ ماوةى حةوت مانطء بي شةو ةيبة خرا ازطةى 
بةوول،  سةى  سةةريَكى سيا يةَرةش دةسبة زيندانةوةو دواجاريش نةفى كرال بؤ ئةبوغريَةء ل
كةة  بةةآلل  ئةابووريم،  ثةى  كةل كةس ئةيانويَرا قسةل لةطةلَدا بكةن، ئةوة جطة لةبارى خرا
كةة  نةيم ليةنة سةتةكةل، روا شةتى هةلَبة بةدزيى ثؤليسةوة ضوومة بةغدا بؤ وةرطرتنى ثادا

 ةخيَكى تايبةتيم ثيَئةدةن. باي
نةة،  شةى يا سةةركةوتنء وتي مامؤستا رةشيد  ارف داواى ليَكردل ببنة ئةندامى يانةى 
بةؤ  يةان  ئةةو طؤظارة مةن  نةال  تةووة، روويليَ يةوا( وةرطر تازة ئينتيازى طؤظاريَكى بةناوى )ه

ةبةغدا دةركةل، شةماأل سائية وتى مامؤستا كاملى كاكةم  بةرِيَوةبةرى راديؤى كوردى ل
سةةةندكرد، دواى  كةةةل ثة هةةةردوو داوا سةتطة،  طةةرل لةئي ئةةةدةبى وةر شةةةيةكى  يةةتى طؤ وتو
سةةفريى  نةدلء  ماوةيةكيش هةر رةشيد  ارف لةكؤمثانياى كةرةسةى خانوبةرة داميةزرا

يؤطسالفيش داواى ليَكردل وانةى كوردى ثيَبلَيَنةوة كة 
شةتة  نةار  145بةل كارانة دةسكةوتى مانطانةشم طةي دي

لةة كة ئ نةدى  بةةريَكى مامناوة نةةى فةرمان تةة مانطا ةو كا
كةارى  25 كةةلَ  جةؤرة تيَ بةةو  ئةةكرد.  ثةةرِى نة دينار تيَ

 رؤذنامةوانىء راديؤكارى بوول.
بةةةةةدواى  ىةةةةدا،  سةةةةى كورد يةةةةَةووى رؤذنامةنوو لةم
بةةدرخان  كوردستانةكةى يةكةل رابةر ميوداد مةدحةت 

بةآلل دا، طةىلَ رؤذنامةو طؤظارى كوردى روناكيان بينى، 
يةةخى  لةرووى قةوارةو بةردةواميَتىء تةمةن دريَةىء با
يةةةَة  ظةةةارى طة و طةةةةر طؤ يةةةةوة، ئة يةةةَةوويىء ئةدةبى م
بايةخيَكى تايبةتى هةبا، ئةوا طؤظارى هيواش ضراوطى 
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يةةةكى  يةةدا قوتاخبانة سةةةردةمةكةى خؤ ضةةاو  ظةةارة لة ئةةةل طؤ يةةةتى.  طةةارى خؤ شةةى رؤذ طة
طةةورةو ب سةةرة  لةةخؤطرتبوو، كوردايةتى بوو، ثيَنوسى نو كةوردى  سةاى  شةتةكانى ئةو ةبرِ

 لةدةرطاى ئةدةرء زانستء زمانء تةندروستىء كشتوكاألء كؤمةآليةتىء ميَةوو و ضريؤكء 

 

 

 
ضةى  شةةوة، ئةطةر لةةرِووى سياسي هةلَبةستء تويَةينةوةو هونةرو رةخنةسازيى ئةدا. 

جةةار نةدآ  ئةةةداو هة يةةمشان  لةةةو دةرطا نةة  بةةةآلل ئيَ نةةبو،  سةةى  كةة سيا سةةةمان  طؤظارة ق
كةةةوردىء  ئةةاآلى  سةةتانء  ضةةةكانى كورد سةةتنةوةى ثار سةةتانء يةكخ لةةةئازادكردنى كورد
كةة  نةةوة  سةتةكانى م سة ء هةلَبة تةويَى نو لةةدوو  كوردستانى يةكطرتوو ئةكرد بةتايبةتى 

 لةذيَر ناوى كامل ذير، ذير، هيَنن، هةندآ جاريش بةبا ناو ثةخشم ئةكردن.
تةةنيا دوو  بريةوةرييةكانى من لةطؤظارى هيوادا، بةؤ  وةك رؤذنامةنوسيَك، ئةطةرِيَتةوة 

شةانةوة. 1958، 1957سالَى  سةةركةوتن ك نةةى  يةواو يا ظةارى ه . دواى ئةوة خؤل لة طؤ
سةةالَى  جةةا  شةةكؤى  1959ئن كةةة ثا كةةردل  يةةان ليَ سةةتانةوة داوا ميةةوكراتى كورد لةةةثارتى د

سةةرةتا كةارة  ئةةل  بةؤ  كةةين،  يةَك دةر تةةى جار بةةكوردى هةف خةةبات(  مةةى ) تةةةنيا  رؤذنا
 مامؤستا حيلنى

 ةىل شةريف ياريدةى ئةدال. بةهؤى ئةو رؤذنامةيةوة لةطةأل هةستيارى طةورةى  ةرةر 
ضةاث  ضةاثخانةيةكدا  كةةمان لة ضةونكة رؤذنامة حمةمةد مةهدى جةواهرى يةكرتمان ناسى، 
ضةاثخانةيةدا  لةةو  جةار  طةةىلَ  ضةاثئةكرد.  يةَدا  ئةكرا كة ئةويش رؤذنامةيةكى بة ةةرةبى ت

 رؤذ ئةكردةوةو بةدةل كارةكةمانةوة لةويَةةو سياسةت ئةدواين. شةومان
سةتا  نةىء مامؤ يةئ حيل لةيادةوةرييةكانى ئةل رؤذنامةيةدا، دواى ئةوةى مامؤستا رةف

سةالَى  لةةكويَت  تةاريَكى 1959طؤران بةشداريى كؤنطرةى ئةديبانى  ةرةبيان كرد  مةن و  ،
ضةونكة رةخنة ئاميَزل ئارِاستةى ئةو دوو بةرِيَزة كرد ب نةةيان،  شةدارى كرد بةةو بة ةرامبةر 

بةشدارى كردنةكةيان وةك دوو ئةديبى  يَراقى بوو نةك وةك دوو ئةديبى كورد. وتارةكةل 
سةتا  نةى لةمامؤ يةئ حيل سةتا رةف نةةوةيان مامؤ لةةدواى طةرِا كةردةوة،  بةناوى )هـ(ةوة بآلو

 باسى ئةو وتارةى ئيداهيم ئةمحةد زوير بوو، رؤذيَك لةدوكانةكةى مامؤستا بةشري موشري
بؤ ئةكردلء ئةيوت من بةشيَوازى نوسينةكةدا ئةزامن ئةوة وتارى ئةوة. ثيَنوت مامؤستا 

 !من بةوتارى ئةوى نازامن، بةآلل نةمشويَرا بلَيَم وتارى منة
سةةةؤك  1991سةةةالَى      نةةةدنى ثا سةةةراوى راطةيا سةةةى، ليَثر تةةةةبى سيا نةةةداميَكى مةك وةك ئة

سةةة مةةةى ) كةةةمان بةةوول،دةركردنى رؤذنا سةةالَة رؤذنامة ئةةةو  بةةوو،  نةةدا  سةةتؤى م ربةخؤيى( لةئة
 بةتايثء ئاميَرى لةبةرطرتنةوة 
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مرارة  كرؤنررة(دا ذ نرةورؤزى  23لةوةآلمى ضةند ثرسياريركى طؤظارى ريرزدارى )
2702 

ساتا  كاورد مامؤ وتوويَذيَك لةطةأل هونةرو نيشتمانثةروةرو سياسةتكارى لةميَذينةى 
 كاميل ذير

 كاوسى ـ سةرنوسةرى كؤنطرةى ئا/ سريوان     
 ئؤرطانى كؤنطرةى نيشتنانيى كوردستان          

 بآلوكراوةى بريى نةتةوةيى كوردى ــ نةرويج 
 

لةةبارةى  خةؤ  بةووة  كةى طرت سةيارو وةآلميَ ضةةند ثر ئةوة ناونيشانى وتوويَةةكة بوو كة 
دةى رابوردوو بنةمالَةو بةرهةمةكانء كاذيكء بريى نةتةوةيى كورد لةضاو شةستةكانى سة
 و هؤى نةبوونى هوشياريى نةتةوةيىء بارى سةرنج بةرامبةر داهاتووى كورد.

لةل بةرهةمةدا كة ئيَستا لةبةردةست خويَنةرةوةى بةرِيَزداية، لةو دةرطايانة ضةندجار 
بةؤ دوا وةآلل  يةةك  تةةنيا هيَنا يةة.  جنةاو ن يةَرةدا، طو دراون، دوبارةكردنةوةيان جاريَكى تر ل

 ئةكةين:
 رامبةر داهاتووى كورد، طةشبينم، هيواداريم حيزبايةتى تيَكى نةدا.بة

 بةباوةرِى من نةخشةكانى نيَوضةكة طؤرِانيان تيَدا دةكرآ.
-----------------------------------------------  

ضاث ئةكرد، لةكاتى رةوةكةدا كة خةلَكى شثرزةى دةرضوونى خؤيان بوون، منء       
يةثء هةنديَك لةهاو بةووين، دوو تا نةة  بريانى دةزطاى راطةياندنى ثاسؤك شثرزةى ئةو ئاميَرا

دوو ئاميَرى لةبةرطرتنةوةو ضةند رؤنيؤيةكء هةرضى كاغةزو ستيَنسألء مةركةةان هةبوو 
لةةو  لةةوآ  يةارة،  نةة ب لةةثيكابيَكء طةياندما مةان  بةادا نا لةطةأل موةليدةيةكى بضووكى كارة

كةة كاتى رةوةدا دةستنان كردةوة  تةةدا تا لةةو كا كةة  بةدةركردنى رؤذنامةى سةربةخؤيى 
بةؤ  سةتنانةوة  يةَك طوا ضةةند مانط بةوو، دواى  سةتانى  رؤذنامةيةكى حيزبةكانى بةرةى كورد
يةةكطرتنى  قة ضوا ن، لةدواى كشانةوةى رذيَنيش لةكوردستان، طةرِاينةوة سليَنانىء تا 

 ثاسؤكء سوشيالستيش سةرثةرشتيارى رؤذنامةكة بوول.
ريَكى لةئ ةزمونى رؤذنامةنووسيندا بارى سةرجنم بةرامبةر رؤذنامةنووسى ئةوةية كة كا

مةةين،  يةَزو  ئةاوةلَى م شةةو  سةةيرانء بة شةتء  بةةرؤذ طة خةةلَكى  ماندووئاميَزة، لةكاتيَكدا 
هةةةرطيزو  ضةةةماوةتةوةو  ضةةوونةوةدا  سةة ء ثيا يةةَزى نو سةةةر م شةةتى بة مةةةنووس ث رؤذنا

شةةتةكةى ب شةةدا ثادا شةةرتين رؤذطاري طةةةأل لةبا بةةةآلل لة ضةةا،  يةةدا نا ثةةةريَزى ماندوبونةكة ة
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كةةةى  سةةركةوتن ماندووبوونة سةةيةكى  كةةةى، هةنا كةدا لةبةرهةمة هةةر ذمارةية ضةوونى  دةر
 ئةرِةويَنيَتةوة.

طةرل  بؤ ئايندة ئةطةر تةمةن بةدةميةو ةيَنا، هةوأل ئةدةل ئينتيازى رؤذنامةيةك وةر
بةاوةرِ مةةتى بريو بةا بةو مةبةستةى تةرخانى كةل بؤ خز شةنبرييَكى  يةةتى وةك رؤ ى كوردا

سةتانةى   يةن. بةتايبةتى ئيَستا هيض رؤذنامةيك نابينم كة سةر بةحيزبيَك نةبا لةل كورد
ئيَنةدا. خؤ ئةوةش ئاشكراية ذمارةى كةسانى بيَاليةن لةهةموو كوجنيَكى جيهاندا زياترة 

طةوزارة لة يةندارانى حيزبةكان. جا كةوابا بؤضى ئةبا رؤذنامةيةك يا ضةن يةةك  د رؤذنامة
 لةديدو بؤضوونى ئةوانيش نةكات!؟

 
مررارة  يرةتى ذ ثرةيامى مرؤظا ظررارى  برؤ طؤ كردا   8لةرِازير

 1999سالَى 
مافى مرؤظى كورد لةبريةوةرييةكامنداو 

 تيَرِوانينيَك لةسةر كيَشةى كورد
 

سةالَى   كةات  تةةوة!  لةيادمة ئةيانوت وا شةرِ ئيَنةشى طر
بوو؟ بةآلل لةئةيلوىل ئةو سالَةدا،  بوو، نازامن ت رؤذيَك 1939

شةرِى دووةمى جيهانيى بةرثا بوو، ئةو كاتة ضوار ساألء نؤ 
 .20/12/1934مانطيَك بةسةر تةمةنى مندا تيَثةرِبوو بوو كة ئةيكردة 

بةةرؤذيَك  طةدا  لةةكاتى جةن ئةةبا،  يةَرى  ئةلَيَن ئةوةى مرؤظ لةكاتى ئاساييدا بةسالَيَك ف
سةالَيَكى  فيَرى ئةبا، منيش طويَى مندالَيم بة دةنطوباسى ئةو شةرِة ئاشنابوو، كة شةش 

 خاياندو طةورةترين كارةساتيَكة لةميَةووى مرؤظايةتيدا.
 لةبريمة خةلَكى لةضاخيانةكاندا طويَيان لةراديؤ ئةطـرت بـؤ هةوالَةكانى 
 شةرِ، نرخى شتومةك بةدريَةايى ئةو شةش سالَة لةبةرزبوونةوةدا بوو.

سةدو دة  110دةولَةت بةشداريان تيَداكردووةو  72رضاوةكان لةل شةرِةدا بةثيَى سة
يةار دؤ ر  1384مليؤن ضةكدار تيا بةشدار بوونء  ضةوار مل شةتاو  سةةدو هة سةا  هةزارو 

يةاكوذراوةو  50زيانى داوةو نزيكةى  كةةس ت يةَك  28ثةجنا مليؤن  شةت مليؤن سةتء هة بي
 سةقةتء كةل ئةندامى لةثاش بةجيَناوة!

 شيَخ م محود



118 
 

ئةةزانى  39ذةى سالَى ئةو رؤ نةةل  مةن  ثةةرِى،  سةليَنانىدا تيَ بةةئامسانى  كة فرِؤكةكة 
يةى  كةات، دوا يةَك ب هةيض بؤردومان يةة  ئةةو فرِؤكة ئةةوةى  خةلَكةكة بؤضى وا شثرزةبوون با 
طةةوريس  شةةى  طةازيش لةخ بةوونء ماران كةة  طةةازى فرِؤ شةارة ماران ئةةل  خةةلَكى  كةة  نةيم  زا

ئةةل سالَيَك لةوة 16ئةسلَةميَتةوة! هةمووى  جةار  كةةل  بةؤ ية يةز  كةةكانى ئينطل بةةر فرؤ و
كةةوتى  كةة ريَ مةةوة  3/3/1923شارةيان بؤردومان كردبوو  بةؤى ئةطيَرِا بةاوكم  بةوو، وةك 

بةوو،  شةارباذيَر  هةر لةو سالَةدا مالَى باثريل لةسيتةك شيَ  جة ل كة لةو كاتةدا موفتيى 
سةة ئةةوةش  نةة بةر بؤردومانى فرِؤكةكانى ئينطليز كةوتبوو، دواى  ئةةو فرِؤكا جةاريرت  دان 

شةةةكانى  نةةوةى شؤرِ سةتى كوذاند كةةردووة بةمةبة كةةيان  سةليَنانىء دةوروبةرة مةانى  بؤردو
ئةةو  سةاتةكانى  ضةةية مةرطة ئةةل ناو شيَ  مةمحودى نةمر. تا ئةمرِؤش تةمةن دريَةةكانى 
يةا  سةوتيَنراو ت يةا ئة كةةوة ت كةوردى ثيَ ظةى  شةكى مرؤ بؤردومانةيان لةيادة كة ضؤن تةرِو و

كوذرا. سةرضاوةو بةلَطةنامةكانى ئينطليز خؤيشى باس لةثيَشيَلكاريةكانى مافى مرؤظى ئة
هةةةةر  كةةةةمال مةز تةةةؤر  بةةةةرِيَز دوك يةةةَةوونووس  سةةةةردةمةدا، وةك م لةةةةو  ئةةةةكات  كةةورد 
نةةى  خةةباتى رزطارخيوازا سةةندنى  بةةهؤى ثةرة ضةؤن  كةة  ئةةكات  سةى  لةنوسينةكانيدا با

ئةةل كوردةوة، رؤذ بةرؤذ رؤلَى فرِؤكة جةنط ئةةبوو،  يةاتر  سةتاندا ز يةز لةكورد يةكانى ئينطل
راستية لة بةسةرهاتء روداوةكانى رؤذانى قؤناغى دوةمى بزوتنةوةكانى شيَ  مةمحوددا 
كةةمى  شةرينى ية مةةمحود لةت شةيَ   نةةى  ئةةو رذيَ سةت  يةز ئةيوي تةواو خؤ ئةنويَنا. ئينطل

كةةةةك1922 لةةةَى فرِؤ كةةةةرآ، رؤ ضةةةاأل ب بةةةةزوو زيندة نةةةد، زوو  يةةةةز دا داميةزرا انى ئينطل
 لةجيَبةجيَكردنى ئةو كارةدا طةورةبوو.

تةةوة.  20/5/1924رؤذى  سةليَنانيان كردؤ شةارى  ئةو فرِؤكانة بةخةستى بؤمبارانى 
لةةةرؤذانى  كةةردووة.  مةةان  شةةيان بؤردو ضةةى باديناني يةةز ناو كةةةكانى ئينطل لةةةوةش فرِؤ بةةر 

سةة تةة  كةةيان ناردؤ يةَك فرِؤ ضةةند جار كةان  شةدا ئينطليزة ضةةى شؤرِشى بيستي طةةىلَ ناو ر 
يةز 1920كوردستان بؤ هةرِةشةو ضاوترساندن. ناوةندى ئةيلوىل  كةةى ئينطل يةش دوو فرِؤ

بةةؤ  كةردووة  هةةورامانيان  ضةةةى  تةرى ناو نةديَكى  ضةةند طو خةةةو  ئةاواو بةلَ بةارال  مةانى  بؤردو
نةة رؤذى  بةوون، دواى ئةوا مةةمحود  شةيَ   دامركاندنةوةى دزلَيةكان كة هةميشة  يةنطرى 

شةةيَ   24/12/1931 كةةانى  ثةةة مارى هيَزة طةةةوة  لةةةدوو جيَ يةةز  كةةةى ئينطل سةةان فرِؤ دي
سةتء  9/3/1931مةمحوديان داوة، بةر لةوةش رؤذى  شةاشء بي لةة رة هةةزار طول ضوار 

لةةرؤذى  كةورد.  شةطيَرِانى  تةة شؤرِ سةليَنانيةوة طرتؤ ثيَنج بؤمبايان لةناوضةيةك لةدووريى 
مةةا23/3/1931 بةةؤ  يةةز  يةةَةةكانى ئينطل شةةةوة بؤمبهاو يةةةك ي سةةةر  يةةَك لة ضةةةند رؤذ وةى 

كةوتوونةتة طيانى طوندو شارؤضكةكانى دةوروبةرى خانةق ، بةتايبةتى هؤريَنء شيَخانء 
سةةرةك  بةةطى  كانى كرمانجء شاهوازىء باخ هةنارو بيَلولةو قؤرةتوو طوندةكانى  ومسان 
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سةان، رؤذى  بةارى  ةببا سةةر روو ضةةكانى  سةورخء ناو ضةياى   30هؤزى شةرةف بةيانىء 
ضةةةياى مةةا جنةةرية  نةةى ز شةةةوورى داميَ تةةة با نةةةى كةوتوونة لةةةةو طوندا يةةةك  رتيش ذمارة

ئةةو رؤذة  تةةنها  شةيان  قةرةداخةوة، بؤمباران كراون، بةثيَى بةلَطةنامةكانى ئينطليز خؤي
شةوورى  نةوةتء ثيَنج هةزارو دووسةد طوللةرةشاشيان طرتؤتة تةنها سا لةو طوندانةى با

بةةزةيى  يشدا هيَزى 5/4/1931قةرةداغ، لة  نةدىء بيَ بةةريتانى، بةتو شةايانةى  ئامسانى 
طةةأل 5/4بؤمبارانى ناوضةى ئاوباريكيان كردووة، رؤذى  كةة لة نةةر  كةةوان ط.طارد يش فرِؤ

سةةةد  تةةا  سةةت  بةةةرى شة بةةوو، دةورو سةةليَنانيةوة فرِي يةةدا لة شةةيَنةكةى خؤ يةةَزة دةستوة ه
شةوورى لةشؤرِشطيَرِانء ذمارةيةك وآلخى قةلَتاخ كراوى لةناودارو درةخت طةةكانى با ء جؤ

ثةؤىل  يةَةةكانى  بةا هاو كةة بؤم شةت فرِؤ سةةر، ط ئاوباريكدا بةدى كردووةو هيَرشى بردوونةتة 
بةوون، 55و  30) ضةةية  ئةةو ناو بةارانى  خةةريكى بؤم ( بةدريَةايى دوا ساتةكانى ئةو رؤذة 

مةورت  30/3هةر ئةو طاردنةرة يةكةل كةس بووة كة رؤذى  بةانى  شؤرِشطيَرِانى لةطوندى 
سةةرةتاى دؤ كةردوون.  يةان  تةر بؤردومان يةةكى  ضةةند فرِؤكة طةةأل  بةةهاوكارى لة زيوةتةوةو 

بةةريى  كةردووةو را بةةدى  لةك  نةدى دةروازم نيسان ديسان دةستةيةك شؤرِشطيَرِى ترى لةطو
لةةئاوباريك  5/4هيَرشى ئةوانى كردووة، هةر ئةميش بوو رؤذى  مةةمحودى  شةيَ   شويَنى 

بةؤ  17/4ن. رؤذى دةستنيشان كردووةو ثة مارى داو كةةكانى  شةى فرِؤ بةةريى هيَر يةش را
لةةة  تةةةة  ضةةةوار رؤذ وا كةةةردووةو دواى  تةةةرى 21/4سةةةركان  يةةةةكى  سةةةياطويَز ذمارة دا لة

نةةى  شةة درِندانا ئةةو هيَر لةشؤرِشطيَرِان بةدى كردووةو بؤردومانى كردوون. ئنجا بةرامبةر 
ا ضةكى هاوتا، طاردنةر طاردنةر بؤ سةر نةتةوةيةكى ليَوةوماوى بةش بةش كراوى  وازو ب

 مةدالياى خزمةتى باآلى دراوةتا.
تةة  لةةل بابة تةر  نةةى  شةةرِدا، ؤو جطة لةو طاردنةرة لة ليستةى راثؤرتةكانى ئةوساى 

كةار  يةَف  سةيدنى جؤز تةةنها  185بةرضاو ئةكةوآ، ئةفسةرى فرِؤكةوان  نةى  تةةميَر فرِي كا
ئةةو نةدةكانى  مةورتء طو بةانى  مةاركردووة،  لةكاتى هيَرشةكانى ئاوباريكء  بةةرةدا تؤ دةورو

نةة 1930لةسةرةتاى مانطى كانوونى يةكةمى  ئةةل فرِؤكةوا شةدا  تةةنها  1496ي تةةميَر  كا
بةسةر سورداشء دةوروبةرييةوة بووة. جونسن وليةمزيش كة دوايى بووة يةكيَك لةهةرة 
جةيَنس رؤر كةةوان  شةالَى فرِؤ كةة مار بةووة   فرِؤكةوانةكانى جيهان، لةو هيَرشةدا بةشدار 

سةالَى  سةدا  جةةذنى كريسن سةةليَنانى،  1923لة مةةمحود لة شةيَ   مةالَى  سةةةر  يةة  كردويةت
سةتاندا دذى  لةةئامسانى كورد تةةميَر  هةةزاران كا يةز بة يةةكانى ئينطل كةة جةنط بةكورتى فرِؤ

 .(2)شؤرِشطيَرِانى كورد جةنطاون
سةةالَى  ئةةةو رؤذةى  تةةة  سةةليَنانيةوة،  1939كةوا مسةةانى  تةةة ئا يةةة ها ئةةةو فرِؤكة كةةة 

بةةؤ خةلَ نةةةوة  سةةتم لةطةرِا نةةيش مةبة شةةثرزةبوون، م جةةؤرة  بةةةو  نةةةبوو  هةةةقيان  كةةة نا كة
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شةةدا  ئةةو شؤرِ لةةناوبردنى  لةة  يةز  كةةكانى ئينطل مةةمحودو دةورى فرِؤ شةيَ   شؤرِشةكانى 
هةنديَك وانةو ثةندة، بةر لةل نووسينةشم لةليَكؤلَينةوةيةكدا بةناونيشانى )حكومةتةكةى 

 3لةيادى حةفتاسالَةى دامةزراندنى ئةو حكومةتةدا ) شيَ  مةمحود بؤ سةرنةكةوت؟( كة
يةَةى (3)( لةهؤلَى رؤشنبرييى جةماوةر لةسليَنانى ثيَشكةشم كرد10/11/1992تا  ، بةدر

نةةوة  سةةرهاتةكانى رابوردوما نةد لةبة لةو بارةيةوة دوالء ئةشا ئيَستاش هةندآ وانةو ثة
 وةربطرين وةك:

لةَةتى تا كورد نةبيَتة خاوةنى ضةكى بةرطر -1 ى تةواوى خؤى، يا ثالَثشتيَكى نيَودةو
سةتان  شةارةكانى كورد خةةلَكى  كةورد،  سةةرانى  تةر  وةك ئيَستاى باشوورى، نابا جاريَكى 
خبةنة ذيَر مةترسى بؤمبابارانةوة، بةلَكو ضاكرت واية تةنيا ثةنا بؤ شةرِى ثارتيزانى بديَت 

لةةة طةةةورة  يةةانى  كةةةل ز جةةةنطاوةرى  يةةةك  ئةةةتوانرآ بةذمارة شةةةرِى كةةة  بةةدرآ.  دوذمن 
يةةةكى  نةدا، كاريطةري شةةارةكانى دوذم تةةختء  لةةةناو ثاي شةاندن  بةةةبا دةسوة ثةارتيزانيش 

 ئةوتؤى نابا.
كةةةكانى  -2 بةةهؤى فرِؤ كةةوت،  مةةةمحود  شةيَ   شةةكانى  كةةة لةشؤرِ يةَك  طةرانرتين زةبر

سةةةاى  بةةةةهيَزى ئةو شةةةةكانى  مةةةةمحودو شؤرِ شةةةيَ   كةةةةى  بةةةوو، حكومةتة يةةةزةوة  ئينطل
سةةةآلتدارانى  ةة كةةةرانى دة كةةال لةداطري هةةيض   يةةة،  سةةتاش هةروا ئةةةبرا، ئيَ لةةةناو نة ةرةر 

يةةا  كةةانى دن طةةر زنيَزة لةةةناونابرآ ئة ثةةا  كةوردى  طةةارخيوازى  نةةةوةى رز سةتان، بزوت كورد
بةؤ  نةدابا  شةة لةهةولَدا كةورديش هةمي سةتة  ضةوونةوة ثيَوي ثالَثشتيان نةكات، لةل ديدو بؤ

لةةوة زامن كردنى دؤستايةتى لةطةأل ئةو زنيَزانةو  دابينكردنى ثالَثشتيان بؤ كورد. ضيرت 
تةةة  سةةةآلت نةكا يةةَزو دة يةةاى ه نةةةكاتء دن سةةوكةوت  ضةةةثةكان هةلَ نةةةوةى  يةةاتر بةبريكرد ز

 دوذمنى خؤى.
مسةانى  -3 لةَةتى  و سةأل لةدةو ئينطليز هةر لةسةرةتاوة، لةو رؤذةوة كة وياليةتى مو

ةربةخؤ. ئةو بوارانةش كة داى دابرِاو ثيَش ئةوةش نةيويستووة كورد ببيَتة دةولَةتيَكى س
شةةيَ   طةةةأل  لةةَةكردن لة بةةؤ مامة يةةا  كةةةى،  سةةتكردنى حكومةتة بةةؤ درو مةةةمحود  شةةيَ   بة
كةةت  ثةا  يةان  كةة مل مةمحوددا، ئةوانة تةنيا كار تى طوشار بوون بؤ سةر  ةرةبى  يَراق 
لةةمافيَكى وةك  شةبا  كةورد بيَبة سةت  شةى ئةوي ضةى نة خةؤى، ئةطةر كات بؤ خواستةكانى 

 ئؤتؤنؤمى.
كةةةةى  -4 ضةةةاوى لةنةوتة قةةةةوة،  لةةةَةتى  يَرا سةةةتكردنى دةو لةةةةثيَش درو يةةةز  ئينطل

سةتا  شةيَوةيةى ئيَ بةةل  يةَراق  كوردستانةوة بووة. مةبةستيشى لةدروستكردنى دةولَةتى  
لة يَراقى كؤنء باشوورى كوردستان، ئةوة بووة كة  ةرةبى  يَراق بكاتة ثاسةوان بةسةر 

بةةةدةور هةةةروةها  سةةتانةوة،  تةةةوةيىء نةةوتى كورد فةةرة نة يةةةكى  تةةةدا كؤمةلَطا ئةةو نةو ى 
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تةة  نةةوة، نةيانثةرذيَ بةةرةكى خؤيا ئةاذاوةو دوو فرةئاينى هةبا بؤ ئةوةى ئةوانة بةكيَشةو 
بةرِى  شةى  ثةةميانى خؤي سةر ئةو، لةرِاستيدا بةريتانيا بةر لةكورد، دةستى فةرِةنساى هاو

لةةمانطى  سةالَى 12بةثيَى ريَككةوتننامةيةك  بةةثيَ 1918ى  يةة كةة  ئةةو ريَككةوتننامة ى 
فةرِةنسا و يةتى موسلَى بةجيَهيَشت بؤ بةريتانيا، جا بةريتانياش كة دةستى فةرِةنساى 
شةيَ   كةةى  شةؤرِشء حكومةتة بةرِىء  شةناى  تةازة ئا كةوردى  هاوثةميانى ثيَشووى خؤىء 
نةى  لةةناخيا دوذم مةمحودى هةلَوةشاندةوة، ئةوة لةئةجنامى ئةوةوة نةبووة كة ئينطليز 

قةى فة رِةنسةو كوردو شيَ  مةمحود بووة، هةروةها كة وياليةتى موسلَى خستة سةر  يَرا
بةؤ  هةةمووى  نةة  بةةلَكو ئةوا نةةبووة،   ةرةبى، ئةوةش لةبةر خاترى ضاوى رةشى  ةرةر 

 سوودو بةرذةوةندى خؤى بووة.
يةاى  بةلَا بةرذةوةندى، جا با ليَرةدا وشةى بةرذةوةندميان لةبري نةضا، لةرِاستيدا دن

لةةجيهانى  نةة  كةردةوةو برِيارةكا يةَوةرى  نةدى ث نةدى، بةرذةوة يةة لةبةرذةوة سياسةت بريت
كةات،  سياسةتدا. هةر  يةنيَكى سياسى هةوأل ئةدات زياترين بةرذةوةندى بؤ خؤى داب  ب
بةؤ  نةديى  لةبوارى ثةيوةنديى نيَودةولَةتيشدا، هةر دةولَةتةو هةوأل ئةدات زياترين بةرذةوة

نةا، خؤى راكيَشا ئةو تةايى توا سةنورى كؤ ةندةى لةتوانايدا با. كاتيَكيش كارةكة ئةطاتة 
 ئةوسا بةرذةوةندى هاوبةش دروست ئةبا.

شةتى،  نةديى ط سةتنى بةرذةوة كةة بةدةستخ كةةين  جيَى خؤيةتى ليَرةدا هيَنا بؤ ئةوة ب
شةةياريى  تةا هو يةةةوة. كا شةياريى نةتةوةي سةةتةية بةهو تةةوةيى، وابة نةةديى نة تةا بةرذةوة وا

سةتة،  نةتةوةيى ئةةو ئا بةةرزى  نةدةى  ئةطاتة ئاستيَكى بةرز، بةرذةوةندى نةتةوةيى ئةوة
 زياتر بةدةست ئةكةوآ، ئةطةر ريَطرى  وةكى نةبا. 

كةةو  تةةةوةيى وة سةةتى نة يةةة. هة سةةتى نةتةوةي تةةةوةييش هة شةةياريى نة ضةةينةى هو بن
مةةرؤظء  هةةةموو  لةةةناخى  تةةامكردن،  كةةةوتنء  بةةؤنكردنء بةر سةة ء  يةةن ء بي سةةتةكانى ب هة

ثةةةرة نةتة نةةةوة  يةةادةكردنء ثةروةردةكرد بةةةهؤى ث سةةتة  ئةةةو هة تةةا  يةةة، كا كةةدا هة وةية
مةةلَيش  تةاكء وةك كؤ كةورد وةك  خةةوة  تةةوةيى، بةدا شةياريى نة ئةسيَنا، ئةطؤرِرآ بةهو
يةادةى  سةاوة ث بةؤ نةرِةخ بةوارى  ضةونكة  يةة،  سةتيَكى نزمدا هوشياريى نةتةوةييةكةى لةئا

 ت.بكات، )مومارةسةى بكات( يا ثةروةردةى بكا
طةةأل  نزمى هوشياريى نةتةوةيى كورد دياردةيةكى بةلَطةنةويستة. بةبةراوردكردنيَكى لة
نةتةوةكانى وةك ئةلَنانء جولةكةو  ةرةر كة ئةوانيش وةك كورد بةش بةش كراوبوون، 

 ئةو راستية دةرئةكةوآ.
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ضةةيةكةوة، دوو ضةةند ثار  نةتةوةى ئةلَنان، لةطةأل ئةوةدا كة نيشتنانةكةى كرابوو بة
قةةوارةى  تةر  جةنطى جيهانيى طةورةشى دؤرِان، توانى ئةو ثارضانة يةكخاتةوةو جاريَكى 

 نةتةوةيى خؤى دروستكاتةوةو شانازيية نةتةوةييةكانء ئابووريةكةش بةيَنيَتةوة.
هةروةها جولةكةش.. بةآلل ضونكة  ةرةر هوشيارييةكةى لةوان كةمرتة، تا ئيَستاش 

ضةةةية سةةتء دوو ثار شةةتنانةكةى بي ئةةةو  ني يةةة.  مةةةتيان هة سةةتء دوو حكو ضةةى بي ئةطةر
ئةةوةى  حكومةتؤكةيةى لةباشوورى كوردستاندا رةخسا، ئةويش كرا بةدوو بةشةوة دواى 
شةةةنةرطانةى  ئةةةو ثيَ مةةارةى  يةةةكرتىء ذ يةةانى  نةةة ط سةةةآلتدارةكة بةربوو تةةة دة دوو ثار

نة زياترة طة لةشةرِةكانى نيَوان ئةو دوو ثارتةدا بةكوشت دراون، لةذمارةى ئةو ثيَشنةرطا
تةةوةيى  شةياريى نة سةتى هو بةةزينى ئا شةةهيدبوون!.. دا لةشةرِةكانى دذ بةرذيَنى بةغداد 
تةةواوى  ئةل دووثارتة لةوةدا دةرئةكةوآ كة شةرِ لةسةر دةسةآلتيَك ئةكةن كة هيَشتا بة
نةى  بةةش كرد بةاس لةدا ثةةردة  بةةبا  يةة  ئةاميَزتر ئةوة شةةرل  بةدةست نةهاتووة. لةوةش 

نةة داهاتةكانى نا نةةو  وضةكة ئةكةن لةنيَوان خؤياندا، لةكاتيَكدا ئةو داهاتانة نة هى ئةميا
كةةة  يةادا  هةةةموو دن نةدا. لة بةةا لةهةلَبةارد يةان هيَنا ضةةةنديَك دةنط ضةى  شةةيانة هةر هةى ئةوي
ئةةو  نةةى  ضةيَتة طةجني حكومةت لةناوضةيةكدا دروست بوو هةموو داهاتى ئةو ناوضةية ئة

بةةو حكومةتةوةو ئةويش بةثيَى ياساو م يزانيةو ثياضوونةوةو ليَثرسينةوة، هةلَسوكةوت 
لةةمولَكى  شةتيَك  ثةارةو  هةيض  يةة  داهاتة ئةكات، لةل هةريَنةى ئيَنةدا هيض ثارتيَك بؤى ني
ئةةو  طةةأل  بةا لة ميللةت بؤ خؤى  بدات، ئةطةر  يدا، ئةوا ئةو ثارتة هيض جياوازييةكى نا

هةةر ئةةكاتء  خةتالس(  ئةةبن فةرمانبةرةدا كة ذيَرة دزى )ا سةيار  يةةك بةرثر دووكيان وةك 
كةةانى  مةةارة  321تةةا  315بةةةثيَى ماددة سةةزادانى ذ سةةاى  سةةالَى 111لةيا و  1969ى 

 .(4)طؤرِانكارييةكانى
لةرابوردووشدا نزمى ئاستى هوشيارى نةتةوةيى كورد، لةتيَكضوونى دةولَةتى ماددةوة 

بةوو خةؤى  بةةرى  ضةةكانى دةورو لةَةتى ناو طةةورةترين دةو كةة  كةةوآ  تةةة دةرئة ئةةو دةولَة  ،
طةورةية بةوة رووخا كة كابرايةكى فارسى وةك كؤرش هةليَكى بؤ هةلَكةوتء بةذمارةيةك 
نةدو  كةورد دامةزرا  يةنطرى كةمةوة هةلةكةى قؤزتةوةو دةولَةتى فارسى لةجيَى دةولَةتى 
سةة حةدينى  سةانيَكى وةك  ضةى كة شةاخةكان. كة بةؤ  كةوتة قة ضؤكردنى كوردو رِاوينان 

نةةى  ئةيوبىء لةة زيَرِينا ئةةو هة نةةيانتوانى  سةدقى  بةةكر  سةليمء  كةرميخانى زةندو ئةبو مو
لةةَةتيَكى  سةتكردنى دةو كةةيانء درو نةدى نةتةوة بةؤ بةرذةوة نةةوة  كةةوت بيانوؤز سةتيان  دة
كوردى، نةك هةر ئةوة، بةلَكو ئيَستا كةس نازانا نةوةكانى سة حةدينء لةشكرة كوردية 

فةارس زؤرو بةهيَزةكةى ضييان بةسةرها فةةتء  تةورك بةخة  تء ضؤن توانةوة!؟ كةضى 
 بةشيعةطةريَتى قةوارةى خؤيان ثاراست.
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يةةكان  شةينة كوردي يةة، مرين سةتدا بووا ئةطةر هوشياريى نةتةوةيى كورد لةئاستى ثيَوي
ئةةو  مسةانى،  لةَةتى  و نةا، دةو ئةةتوانى بيانرِوخيَ مسةانى نةي يةكيان ئةطرتء دةولَةتى  و

سةر  دةولَةتة نةبوو كة حمةمةد بةؤ مي سةةربةخؤيى  ثةةرِىء   ةىل ثاشاى واىل ميسر ليَى را
سةةىداو  لةَةتى  ةببا سةةةر دةو نةةطرت بة سةةتى  فةارس دة يةةة(ى  بةةنى بؤ يةةا ) كةرد؟ ئا بة   دا

(ةوة؟ ئايا يؤنانء 945بةخواستى خؤى نةكةوتة يارى كردن بةئةمريى موئنن  لةسالَى )
سةةالَى ) نةةةوة؟ 1830سةةربيا  مسةةانى جيانةبوو لةةَةتى  و مةةةة  ( لةدةو مةةة ى وةك  دوو 

بةةطورطان  نةة  شةينة كورديا هةةموو مرين ئةةو  بةوون  ئيدريسى بةتليسىء مة ى خةتا ضى 
 خواردوو بدةن؟

ثةةرِة  ( 49وةك ميَةوونووس سديئ دةمةلؤجى لةكتيَبةكةيدا )امارة بهدينان الكردية  
يةة يةةكانى ببينيا شةينة كورد يةةةكيَتى مرين سةر  شةاى مي مةةد  ةةةىل ثا طةةر حمة ة، ئةةلَا: )ئة

  ثةرِةيةكى تر لةميَةوودا ئةكرايةوة(.
سةةردةمةى  ئةةو  شةينةكانى  مةةتى مرين سةت يار شةا ئةيوي لةراستيشدا حمةمةد  ةىل ثا
سةةربةخؤى  لةَةتى  سةتكردنى دةو مسةانىء درو لةَةتى  و نةةوة لةدةو بةؤ جيابوو بةدات  كورد 
هةةةر  نةةك  شةينانة  ئةةو مرين ئةةيبينى  كةة  بةةةآلل  بةوو،  كةورد  شةى  ئةةو خؤي ضةونكة  كةورد، 

 يةكطرتوو ن ، بةلَكو لةيةكيش ئةدةن ئيرت وازى لةو كارة هيَنا!
شةتووة.  بةداخةوة تا ئيَستا كورد كةمرت لةمةسةلةى بةرذةوةندى نةتةوةيى خؤى طةي
تةة  خةؤى كردؤ كةورِى  شةة  بةووة. هةمي تةر  طةة نى  نةدى  سةتنى بةرذةوة زياتر خةريكى ثارا

خةؤى، قوربانى كضى دراوسيَكانى، هةر لةبةربوورةو با ديار يكردنء دابينكردنى مافيَك بؤ 
نةةكانى  نةى دوذم لةَى دوذم خةراثرت د لةةوةش  خؤى كردؤتة براى هاوثشتى داطريكةرةكانى، 
لةخؤى ئيَشاندووةو هيض ثةنديَكى لةوة وةرنةطرتووة كة دوذمنى دوذمن دؤستة، يا ئةشا 

سةر  ةرةر بكرى بةدؤست، بؤ ؤوونة لةسةر تورك دىل يؤناؤان لةخؤمان ئيَشاندووة، لة
كةورد  دلَى جولةكةو هةموو دنياى طاورستاؤان لةخؤمان رةجناندووة، ئيَستاش نةتةوةى 
باجى سة حةدينى ئةيوبى ئةدات! تؤ بزانة ئةل كوردة ت دةهؤلَيَكى بؤ يةكيَتى سؤظيَتى 
شةى  يةانى زؤري بةةلَكو ز سةكةوتبا،  سةيَتى دة يةا لةمارك لةةو  شةيَكى  كوتا با ئةوةى ضلَةثو

لة كةةوتوة  كةوردو ليَ طةاريى  نةةوةى رز طةرت دذى بزوت ئةةتاتوركى  شةتى  يةن  ث كةة ل ةوةوة 
مةارى  نةةوةو كؤ بةةيانى توا كةردةوةو زؤر ثةةرشء بآلو ستال  كوردةكانى يةكيَتى سؤظيَتى 

 مةهاباديشى بةطورطان خواردوودا!
بةةةكارهيَنانى  -5 يةَرى  ئةةةوةى ف بةؤ  نةةةوة  نةد لةرابوردوما نةةى ثة لةةبوارى وةرطرت هةةر 

نةويَن ، تةرازووى قازا نجء زةرةرب ، ثيَويستة بةر لةوةى برِياريَك بدةين يا هةلَويَستيَك ب
 ئةبا بضينة بنجء بناوانىدياردةكانء كيَشةكانةوة.
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نةةةة  تةةةةوةيينان، بابرِواني شةةةةى نة يةةةَك لةكيَ يةةةةوةو وةك تيَرِوانين شةةةة نيطا لةةةةل طؤ
لةَيَ  خراثةكارييةكانى ئينطليز بةرامبةر بةكورد، ت لةوةدا كة و يةتى مو سأل، يا راسترت ب

باشوورى كوردستانى خستة سةر  يَراق يا لةتيَكدانى حكومةتةكةى شيَ  مةمحود، يا لةو 
نةةةةى  لةةةةةثيَناوى دابينكرد هةةةةةمووى  ئةةةةةبين   كةةةةةكانى،  نةةةةةى فرِؤ هةةةةةموو بؤردومانا
شةةكانى  شةةى كيَ تةة كيَ كةةركوك، كةوا تةةكانى  ضةالَة نةو بةرذةوةندييةكانى خؤيدا بووة لة

شةوورى ك يةةة با يةة ئةبوا شةةدا، بؤ لةةرابردوو ئيَستا كةةة،  تةةكانى كةركو ضةةالَة نةو سةتان،  ورد
نةاو  شةةرِانةى  هةةموو  لةجياتى ئةوةى كورد ت كاتى شيَ  مةمحودو ت دواى ئةويش، ئةو 
تةةكانى  ضةالَة نةو سةةر  سةتايةتة  كةةى خب سةايى خةباتة كةات، قور سةتان ب شاخةكانى كورد

لةةو  كةركوكء بةردةوال بةهةر شيَوةيةك بؤى ريَك يةا  يةة،  كةوتاية، لةو ضالَة نةوتانةى بدا
يةزو  مةان ئينطل سةا بيَطو كةةن، ئةو كةيَش ئة كةةوة  تةة لةكةركو ئةةو نةو كةة  يةة  نةةى بدا بؤريا
ثةارووة  ئةةو  كةورد،  هاوثةميانةكانيشى ئةطةيشتنة ئةو ئةجنامةى بةبا دابينكردنى مافى 

 ضةورةيان بؤ قووت ناضا.
يةدو ئةةل د شةى  يةز خؤي ئةةوةى  دوور نىية هةر ئينطل طةةى  هةةبووبا، بةبةلَ ضةوونةى  بؤ

سةالَى  بةؤ 1925كاتا وياليةتى موسلَى خستة سةر  يَراقى  ةةرةبى  مةةرجى  مةةلَا  ، كؤ
 يَراق دانا كة ئةبا كورد جؤرة حوكنيَكى خؤيى )ئؤتؤنؤمى( هةبا، ئةو مةرجانة لة يةن 

اق بةثيَى هةنديَك كؤمةلَى نةتةوةكان ) صبة ا مم( يشةوة دووبارة كرايةوة. هةروةها  يَر
بةرا،  سةةر   صةاية(ى لة سةثاردةيى )و مةرج لةكؤمةلَى نةتةوةكاندا وةرطريا دواى ئةوةى را

كةةة رؤذى  ىةةدا  سةةتورى  يَراق بةةةيانى دة نةةةش لة ضةةوو،  30/5/1932ئةةةو مةرجا دةر
يةَراق  ئةةبا   لةةوةى  يةة  ئاشكراكراوةو تا ئيَستاش كاريطةريَتى ماوة. ئةو مةرجانة بريتى

كةة مافى كةمينةكا كةةوة  تةةكانى كةركو بةةبرية نةو ن بثاريَزآء مولَكى تايبةتيش بثاريَزآ 
سةتة  يةَراق ثيَوي سةةر   مولَكى كوردةو ثيَويستة داهاتةكانى بؤ طةىل كورد خةرج بكرآ. لة
ضةى  يةَراق سةرثيَ طةةر   خبةات. ئة سةايةكى  هةةموو يا ثةيَش  بةداتء  بةةوة  ئةوثةرِى طرنطى 

ئةةة كةرد،  شةةانى  كةةكانى سةر نةةو لةئةر طةةاى دادى لةوا تةةوةكانء داد لةةَةى نة ئةةبا كؤمة وا 
مةاددةى ) هةةردوو  بةةثيَى  كةات  مةةى 16و  10نيَودةولَةتى، ئةوةى ثيَويستة بي (ى جارِنا

طةاى دادى 37و  36و هةردوو ماددةى ) 30/5/1932 يَراقى  ضةينةيى داد سةاى بن ( لةيا
يةةةارى  بةةةةثيَى برِ جةةةا  لةةَةتى، ئن يةةةةكطرتو 18/4/1946نيَودةو تةةةةوة  مةةةةلَى نة وةكان كؤ

 بةرثرسيارة لةهةموو ئةركةكانى كؤمةلَةى نةتةوةكان تا ئيَستاش.
كةة  سةدا  سةى كؤك سةيَر بر سةكةيةكى  لةةوةآلمى برو هةروةك بةلَطةيةكى تريش، ضةرضأل 
سةتى  سةةأل مةبة يةة فةي بارى سةرجنى فةيسةلَى ثاشاى  يَراقى تيا ثيشان ئةدات كة طوا

مةةنى لةوةى كوردستان خبريَتة سةر  يَراق، ئةوةية ذ كةات لةئةجنو يةاد ب سةونى ز مةارةى 
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 513تةئسيسىدا كة نيازبوو لةو كاتةدا داةةزريَنريَت، ضةرضأل ئةلَا: )بروسكةى ذمارة 
تان بةجيَية بةمةرجيَك كورد نةخريَتة ذيَر دةستى  ةرةبةوة ئةطةر خؤيان 20/9ى رؤذى 

شةيفى كؤ مةاون لةئةر سةتاش  تةا ئيَ نةة  ئةةو بةلَطةناما نةةبا(،  تةةوة ثيَيان خؤش  مةةلَى نة
 يةكطرتووةكانداو ئيَستا هةمووى لةناو ئةنتةرنيَتدا ثاريَزراون.

بةآلل كاتا بةريتانياو هاوثةميانةكانىء  يَراقيش زانيان كورد هيض مةترسييةكى نىية 
تةةقووتوقى  كةةن  كةة بي يةَك  ثةةرِى كار يةةكانىء ئةو كةةركوكء بؤر بؤ سةر ضالَة نةوتةكانى 

 و مةرجء مافانةى كورد ثشتطوآ خرا.ناوشاخةكانة، ئيرت هةموو ئة
كةةى  تةةوة نةوتة ضةاوى برِيوة تةورك  ئيَستاش وا جاريَكى تر ميَةوو خؤى ئةطيَرِيَتةوة، 
ئةةمريكا  بةةو،  كةركوك بةناوى ئةوةوة كة وياليةتى موسأل هى خؤى بووةو ئةبا بدريَتةوة 

هةةآلتى نا نةةوتى رؤذ هةةموو  سةةر  طةرآ بة سةتدا وةك كةلَةطاى جهان ئةيةوآ دةست ب وةرِا
سةا  لةَة. فةرِةن ضةوويدا ويَ سةت  بةوةى كةركوكيشةوة، ئينطليز بةشويَن رؤذانى زيَرِينى لةدة
ئةةل  نةةوتى  سةامانى  ئةةويش لة شويَن دةفتةرى كؤنى قةرز كةوتووةو ئةشيةوآ بةشيَكى 
ناوضةيةدا هةبا. رذيَنى  يَراق بةتةماية ببيَتةوة بة يَراقةكةى جارانء ئابلَوقةكةى لةسةر 

تةةوةو  ضيَ تء وةك بةرزةكى بانان بؤى دةرضيَت. ئةوةى لةل ناوةدا بةدةس بةتالَى ماوة
خةاوةنى  ئةةو  سةةنيَنا  كةة بي كةات  شةكةرييةك نا يةةو دةستثيَ يةادا نى يةةكى ت هيض جوولَة
هةيض  تةر  راستةقينةى نةوتةكةى كةركوكةو بةبا دابينكردنى مافى نةتةوةيى ئةو جاريَكى 

هةةموو  يةنيَك ناتوانيَت خيَر لةو  ئةةو  نةوتة ببينيَتةوة، ئةوة كوردة!ئيَوة برِوانن، دواى 
هةةيض  بةةةو وة  كةةةركوك  بةةؤ  نةةةوة  مةةةو كورِوزا نةةاو رؤذنا سةةةى زىل  كةةورد لةق سةةتيانة  را
بةا  كةةو  نةةوتى كةركو كردةوةيةكى كاريطةر ناكات كة بؤ جيهانى بسةنيَنا ئةو خاوةنى 

نابيناء ثيَويستة سازشء ريَكةوتن  دابينكردنى مافى نةتةوةيى ئةو، كةس خيَر لةو نةوتة
 لةطةأل كوردا بكرآ لةبارةى ئةو نةوتةوة.

 
 س رضا ة   ث رال هَ ض

 .279د. كةمال مةزهةر، ضةند  ثةرِةيةك لةميَةووى طةىل كورد، بةشى يةكةل ل -1
د. كةمال مةزهةر، طالَتةوطةثؤ طةمةكانى نيَوان شيَ  مةمحودو فرِؤكةوانة ئينطليزةكان:  -2
ةو 22تا  6ل 1995سالَى  136رى رؤشنبريى نوآ ذمارة طؤظا ؤ ئ وة ب ناكرا ، لةو وتارةدا هيَ

 سةرضاوانةى ئةو ذمارانةيان ىلَ وةرطرياوة.
ابى -3 كاميل ذير: كوردايةتىء دةولَةتيَكى كوردى سةربةخؤ، بنكةى ضاثةمةنى رؤذ، سويد ئ

 .87تا  73ل 1994
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  2/11/1999ارى بةرو 1990رؤذنامةى كوردستانى نوآ، ذمارة: 
 

 وةآلميَكى دؤستانة بؤ بةرِيَز دكتؤر كوردؤ على
 

ستاان  بت در  و اورد اتوردال   اا ه   ةك حي بيَ  ل ثيَ ا   ئازالد ء  هاي  ة  ه ايَايو 
يت  ة،  يتوهَو اورداله تي ست ر ه او  ستاانء ر ل بؤ اورد، ه اسايو بؤ ط لء س رب َؤهو اورد

  رثااسد.ل دالهكئو    شؤرؤشيَكي بريم يدهياي   ب
تت  ةهو  كتو ي  ئيَساا اا ه ،  ةك رهَكلسال هَكو سياسو ل ااردال ي ما ة، ب آلم  ةك بريهَ
شتتء  ىت رةثاكء ب رؤة  رةس يو اورد ، ئيَسااش ما ة، ل رؤ    ثيَكهات  ة، ااتيلؤ ، ل رؤكلَ  

 ييشااايث ر ةرةاايو اورد ثيَكهاتئو .
 

رِيَز سا ر ياس  طفتوطؤيةكى ى كوردستانى نوآ دا بة1972و  1971لةدوو ذمارةى 
ضةةوانةى  ةةقلَى  ضةى ثيَ شةانى كؤ لةةذيَر ناوني مةدابوو،  ىةدا ئةجنا تةؤر  ةل لةطةأل بةرِيَز دك

 كوردى بؤ ناوةوة.
نةديَكيان  كةة هة تةةخؤ  تةرى طرتؤ طفتوطؤكة، جطة لةو كؤضى ثيَضةوانةية، طةىلَ بابةتى 

 جيَطةى بايةخنء هةنديَكيشيان جيَطةى طلةيى.
نةاوةوةى وةآلمةكانى  بةؤ  لةةدةرةوة  مةةكان  خةاوةن برِوانا نةةوةى  لةةبارةى طةرِا دكتؤر 

سةةةرةجنةكانى  كةةوردىء  مةةانى  يةةةكطرتنى ز يةةَرِانء  مةةانء وةرط لةةةبارةى ز سةةتانء  كورد
يةةةخيَكى  ثةةةر، با كةةارل ثؤ هةةةآلتناسء  نةةديَك رؤذ هةةةمى هة مةةاركسء بةر كةةارأل  بةةارةى  دةر

نةد جةةمال تايبةتيان هةية، بةآلل ئةوانةى لةبارةى كاذيكء هة تةؤر  لةةبارةى دك شةتيش  آ 
 نةبةزةوة وتوونى، جيَطةى وتوويَةو طلةي ، بابزان  ضؤن؟  

عت ق َ   اتسد  اتارم  كتدال  هت   ل اا ه دااؤر اوردك دةلَآض )ث شياامن ل  ة  ا  ئ   ر تسة
ات دال  تتس  طةاوطؤ هت او  يت دةاسد ، ل جيَ   يت   بت   ا مواورؤهيا ستا   ئ  ةيدة ت س  بو  ى 

بت آلم دةلَآض )اارل ثؤث  تت  ة،  يتَو د  را   ر ل ع ق َ  ة اؤمؤييست بو ، بؤه  ل ع ق َيش  ة ل
 من ل ع تفء 

اتسؤ؟ ، ئةلَا:  طتار دة ضتؤن رز يت بآ  هتدال  َتؤ  ل َؤ ات   هتَ   بةةدكتؤرى  )بري نةيش  م
نةةبوو،  يةَك  يةك بري طةةر كاذ بةتةمةن كامألء رؤشنبريو نووسةرو لةئةوروثادا ذياو دةلَيَم: ئة

كةاذيكى  ئةو شويَن ضى كةوتبوو!؟ كةانى  بةؤ برادةرة هةاوبري(  شةةى ) خةؤى و هةةر  ئةى بؤ 
سؤز بو م  اؤمؤييست.. ب آلم ا  )اا ه  ب د ال  من ي ط رؤال، من بةكارديَنا؟ ئةى بؤ ئةلَا 
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مت   هت  بو  يت ، بؤ متدال يي رام  اسدة ة بؤم دةرا  ت ئ   رهَئازة ل َ م ت م س ل   مي   ت ا 
 د   ئ   برية .

نةدة جا بةرامبةر بةل دووجار  ئةةو ثة بةةر  نةة  ثةةنا بةري شةا  هةلَخةلَةتانةى دكتؤر، ئة
بةةوو  طةةةر  طةةرآ، ئة كةةةل ب خةةوا بةرامبةرة لةةَةتال  يةةَك هةلَخة طةةةر جار ئةةةلَا: ئة يةةةى  كوردي
ئةةوةبا  بةدووجار، خوا خؤل بطرآ. ئنجا ئةطةر ثاساوى دكتؤر بؤ بوونة كؤمؤنيستةكةى 

ثاسؤكء كارى تيا ئةكردن! كة  كة ئةوسا منداأل بووة، ئةى خؤ بةطةورةيى بوو بةكاذيكء
 سالَةى لةكاذيكء ثاسؤك دا بردةسةر. 37واتا هةتا تةمةنى  1987تا سالَى 

نةةى  يةة لةوا يةةكيَك بوا ئةةو  يةة  تةووة ئةبوا دكتؤر كوردو لةوةآلمى ئةوانةدا كة ثيَيان و
يةة اتوردم بريى كاذيكيان رزطاربكردا ئت  ة   بت مايا   هت   بتو م، اا  هت   بت ررت  اا  َؤم 

عت ق َ  َؤشئوؤ  . ئ م قس ه   ضؤن ل ط   ئ   قس ه هدال دةطوجنآ ا  دةلَآض )ااتيَ  ا  
 اساله  ة  ضا م اساله  ة ل ت م يو سوءح  ت سالَ دال ــ يوس ر ــ تيَ  هشا  رسهودرال م ؟

تةةوةيى  كةى نة بةةآلل وةك برييَ نةةماوة،  ئيَستا كاذيك وةك ريَكخراويَكى سياسى لةكاردا 
مة سةتاش  كةوردى ئيَ هةؤى رةسةنى  سةةيةل،  ئةةل ق شةيكردنةوةى  سةةر  نةة  يةى ديَ اوةو دوا

كةةة  نةةةبوو  ئةةةوة  سةى،  كةةى سيا يةةك وةك ريَكخراويَ بتتو  نةةمانى كاذ هتت ك  هتت   م لؤتك  )اا 
نةةى  ب مسد  هو ل دالهكئو   ئةةو لةمثةرا بةؤ  ئةةبا  نةةوةل  يةش طةرِا لةَا )دوا تةؤر دة وةك دك

 تانى ــ ذير(.هاتنة رِيَطةى طةشةنةكردنى ريَكخراوى كاذيكء بوونة هؤى وةس
سةةليَنانى  طةةةرِةكيَكى  نةةةت لة ثةةةرِيوة تةنا سةةليَنانى تيَنة يةةك لة لةةَا: )كاذ تةةؤر دة دك
مةةوةو  كةوردؤ ئةدة تةؤر  تيَنةثةرِيوة( من بةثرسياريَكى زيندوو بةرثةرضى ئةل قسيةى دك
كةؤيىء  يةادى  كةة ز كةةركوكىء د وةرى كا بةدوقادرى  فةةرهاد  ة ئةةى  يةة،  طةةر وا ئةلَيَم ئة

خةةلَكى شيَركؤ هةذارى  هةةر  ئةةوانيش  يةا  بةوون؟ ئا موكريانىء جةواد مة ى سوورى ضى 
سليَنانى بوون؟ كة هةريةكةيان لةناوضةى خؤياندا ذمارةيةك  يةنطرى كاذيكيان بةدةوردا 

 بوو، ئنجا ئةى دكتؤر تؤ خؤت يةكيَك نةبووى لةئةندامانى لوى ئةوروثاى كاذيك؟
منيش داوا لةدكتؤر ئةكةل هؤى  ش  اسدبآ ،)من ش رم  ثيَي  ل   ح ب  ئيدكتؤر دةلَا: 

 ئةو شةرمةمان بؤ رؤشن بكاتةوة.
راستييةكةى مرؤظ كاتيَك شةرمى ثيَدآ لةحزبيَكدا ئيشى كردبا، كة ئةو حزبة بيَطانة 

 ثةرستييةكى كردبا، يا بةدرِةوشتييةكى تيَدابووبا.
خة نةدةى  يةت(ء بةمةزة يةك بو بةةفرتى كاذ خةؤت  كةة ) كةةى جا دكتؤرى بةرِيَز تؤ  ؤت نزي

 بيست سالَيَك لةكاذيكدا كارتكردووة، هيض شتيَكى لةو جؤرةت هةست ثيَكردووة؟
شةةةتء  ثةةةاكء بةرِةو لةةةَة  هةةةةرة رؤ يةةةك لة تةةةةوة، كاذ لةةةةرِووى ثيَكها سةةةتييةكةى  را
كةة  كةةوآ  يةةوة دةرئة ئةةوةش لةدامةزريَنةرةكان هةاتبوو،  نيشتنانثةروةرةكانى كورد ثيَك

ئةةم ء بريتيبوون لةئةمحةد هةردىء جةمال  نةبةزو  ةبدولَآل جةوهةرو فةرةيدون  ةىل 
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دا ثيَكهاتن 14/4/1959ئيحسان فوئادو فايةق  ارفء نووسةرى ئةل ضةند ديَرِة كة لة 
يةةكيَتى  نةةوةو  لةسةر دروستكردنى ئةو ريَكخراوة سياسيية بةناوى كؤمةلَةى ئازادىء ذيا

هة ضةاوى  كةةل بة سةت ئة مةن دة بةةرى كورد ــ كاذيكةوة، هةتا ئيَستاش  لةَا  سةيَكدا ب ةر كة
هةةةموو  شةدا  بةةةدواى ئةواني يةة،  لةةى ثيَوة يةك ك سةةةركردانةى كاذ نةةرو  ئةةةو دامةزريَ ضةاوى 
كةدا  لةة هةليَ جةؤرة.  بةةو  هةةر  ئةندامانى لئء ناوضةكانء كاديرة ثيَشكةوتووةكانى كاذيك 
 ناوى هةموويان، دواى رةزامةندييان، بآلوئةكةمةوة، بؤ ئةوةى بةبةلَطةى زيندوو قسةكةل

 بسةنيَنم نةك وةك دكتؤر لةبةربوورة.
بةةريو  بةؤ  سةتةوة  سةؤزةوة طوا يةةتى لة كةة ار كوردا يةك بؤية شةةوة، كاذ لةةرِووى تيوري
فةلسةفة، وةك لةنوسينةكانييةوة دةرئةكةوآ، ئيَستاش بةباوةرِى من، ئةطةر خةلَكانيَك 

لةة  ثة شةيان  تةؤر كوردؤ بةا، هةبن نوسينةكانى ئةو كةسانةو ئةوانةى ثيَشووى دك سةةند 
 ئةوة لةبةر ئةوةية ئةو نوسينانة لةو بريو فةلسةفةيةوة سةرضاوةيان وةرطرتووة.

ئيَستا كاذيك نةماوة تا بلَيَ  من بةل قسانةل ثرِوثاطةندةى بؤ ئةكةل، من ئةل قسانةل 
ا  يَرةد وةك راستييةكى ميَةوويى ئةلَيَم كة وردة وردة خاأل ئةخةمة سةر ثيتةكانء جارآ ل

ئةةاوى ئةةةلَيَم:  كةةة  ضةةاوةيةكةوة  تةةة سةر بةةةرد خبا مةةرؤظ  يةةة  يةةةك نى هةةيض جواميَري ئةةةوة 
 ليَخواردبيَتةوة.

هتدال كاك كوردؤ زؤر ساكارانة ئةلَا:  هتايو َؤ ىت مو    يتَ  ل  )ح بيَ ، رهَكلسال هَ ، طس ث
بت   . يتا   دة بت ح ب  ضتؤن  يت طسؤ،  كةؤنطرةو  اؤيةساليسيَ  اؤي سةه ك  نةى  سةتة طرت را

كةةوآ، زؤر كؤنفرانس كاريَكى باشة ب ؤ حزبيَك، بةآلل بةنةطرتنيان ئةو حزبة لةحزبايةتى نا
سةةاأل  سةةى  سةةت  يةةا دواى بي نةةةطرتووة،  سةةيان  كةةؤنطرةو كؤنفران كةةة  يةةة  بةةووةو هة حةةزر 
نةةى  هةةةىل طرت يةةك  يةةة، كاذ خةةةوة هة نةةدى بةبارودؤ سةةةلةيةكة ثةيوة ئةةةوة مة نةةة،  طرتوويا

ئةكرد، زؤربةى ئةندامةكانى كؤنطرةيةكى بؤ نةرِةخساوة لةبةر ئةوةى زؤر بةنهيَنى كارى 
كةةةوة،  هةةبوو بةكاذي فةةةردييان  نةديى  تةةةنيا ثةيوة ئةةكردو  يةةان  تةردا كار بةةةكانى  لةةناو حز
غةاو  فةةتاح ئا يةَز  بةةئامر ه كةة  تةدا  يةَزى خةبا لةةناو ه بةةزؤرى  ىةداو  لةةناو ثارت بةتايبةتى 

بةوون يةك  يةَزةوة كاذ ء جيَطرةكةى نورى حةمة  ةىلء زؤربةى زؤرى ثيَشنةرطةكانى ئةو ه
شةةيَ   سةةةركردايةتيش  نةةدامى  كةةةن، دوو ئة شةةكرا ب يةةان ئا كةةدا خؤ ئةةةكرا لةكؤنطرةية نة
ئةةةل دوو  ئةةةكرد،  يةةان  ىةةدا كار لةةةبارةطاى بةرزان مةةةدى  ةةةزيز  سةة ء حمة مةةدى هةر حمة
ثةارتى  يةكء  هاوبرية دوايى بوون بةئةندامى سةركردايةتى كاذيك لةئةجنامى يةكطرتنى كاذ

ئةةم  طةىل كوردةوة. هةر لةئةندامانى سة يةدون  ةةىل  ركردايةتى: ئةمحةد هةردىء فةرة
سةالَى  بةةزيش لة جةةمال نة بةوون،  ئةةوروثاو 1961تيَكةأل بةشؤرِشى ئةيلول  ضةووة  ةوة 

نةدنء  1962كاميل ذيريش سالَى  بةؤ خويَ سةايةوة  رووى كردة سويسراو دوايى لةشال طري
نةدنى ثاشرت طةرِايةوة بةغدا، دكتؤر ئيحسان فوئاديش ضوو بؤ يةكيَتى سؤظ يَت بؤ طوزةرا
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يةةك زؤر  نةةة، كاذ طةةة لةوا كةةةوة، ج سةةتنةكانى كاذي نةةةما بةرِيَكخ نةةدي  كةةةىء ثةيوة دكتؤرا
هةةردوو  يةةن  بةةلَكو لة  غةداوة،  نةى بة يةةن رذيَ هةةر لة  نةةك  بةتوندى بةربةرةكانى ئةكرا 
كةؤنطرةى  سةتنى  فةةتى بة هةةر دةر نةةك  يةك  ئةةوة كاذ بةةر  حزبى شيو ىء ثارتيشةوة، لة

 سياسةتى بانطدان لةكوولةكةىدا ثةيرِةو ئةكرد. نةبوو، بةلَكو
)ل  ى مو   هايو سياسو اا ه  دال ضوالر من تيَناطةل دكتؤر كوردؤ بةرِاستيَتى كة ئةلَا 

يت   يت تيَكو يي ىتيض ئ ىا ات   اتسد  ة  مت   دةر يتَ   ب هاي ا لةةرِووى ث يةك  سةتييةكةى كاذ . را
ثةةرِاوى تيؤرييةوة دةولَةمةندترين حزبى كوردى بووة لةسةردةمى خ طةة لة ؤيدا، كاذيك ج

يةكء  )كاذيك نامة(ء ثةيرِةوو ثرؤطرالء طؤظارى ضراى كوردستانء نةوةى كوردو بانطى كاذ
ضةةند  كةردووة،  مةةى دةر يةش بةياننا حةقيوةتى كاذيكء دةيان ناميلكةيرت، ذمارةيةكى زؤر

بةة خةؤى بةرام سةةرجنى  بةارى  نةةدا  لةةو ناما كةردووةو  ر جاريش نامةى ئارِاستةى بارزانى 
شؤرِشى ئةيلولء ثةيوةنديى شؤرِش لةطةأل ئيَرانء شؤرِشء دانوستانةكانى لةطةأل بةغداد 
مةةى  كةةى حة ثيشانداوة، ناميلكةى )كوردايةتى بزووتنةوةو برِواو رذيَنة ــ نةشتةرة كولة
سةةرةتا  كةة،  سةةركردايةتى كاذي هةى  ىةدا(  سةةفةى كوردايةت بةرى فةل لةةذيَر زة مة  كةريم 

بةةز دايرِ يةةارى جةةمال نة كةردو برِ كةةل  يةادو  يةَى ز ضةووةو ل سةةركردايةتى ثيا يةى  شةتء دوا
يةةنيَت،  ضةاثى بطة سةيَتةوةو بة سةةرلةنوآ بينو سةثيَردرا  يةر  بةةكاميل ذ شةان  سةةرداو ثا لة

نةة ) ئةةدةبيَكى طالَتةئاميَزا بةةى تةخريةئةميش بةشيَوازى خؤى وةك  شةتةوةو لةريوا ( دايرِ
ثرسراوى بةشى كوردى بوو تيايدا، رةزامةندى بؤ بةغداد كة ئةوسا بةرِيَز  ةزيز خانةقا ليَ

كةةو  سةةر كتيَبة شةتةوة لة بةةناوى زةردة بةةو  يةةوة لةريوا  3وةرطرت بةناوى ئاشكراى خؤ
خةةلَكى  يةى  شةراو دوا هةةمووى فرؤ كةدا  لةةماوةى دوو مانطيَ كةة  ضةاثكراوة  نةةى ليَ هةةزار دا

يةةل سةةتةكانى كام شةةيَك لةهةلَبة لةةةوة بة طةةة  سةةينةوةى، ج نةةة لةبةرنو طةةةأل  كةوت يةةر لة ذ
ثيَشةكييةكى نةبةزدا كة هةمووى رةنطدانةوةى بريوباوةرِى كاذيك بوو بةناوى )كوردايةتى 

يةى  3ــ كوردايةتى بريوباوةرِمانة، ئاماجنى نزيكء دوورمانة( بة  ضةاثيكراو دوا نةة  هةزار دا
يةةكانى5كتيَبخانةى سةيديان لةسنة ) مةة بريمةندي  (جار ضاثكردةوة، ئيَستا هةموو بةرهة

يةونء  هةةمووى د كاذيك لة ى بةرِيَز دكتؤر جةمال نةبةز ثاريَزراونء دكتؤر كوردؤ  ةليش 
لَى  زؤريشيان لةمةكتةبةى شوقةكةى دكتؤر كوردؤدا لةئةلَنانيا هةن، من بةضاوى خؤل سا

كةوردؤ  ةةىل  1982 تةؤر  ذمارةيكى زؤر لةنووسراوةكانى كاذيكء ثاسؤكم لةشوقةكةى دك
ئةةركى لةظيةننا دى كة بةميوا بةا  مةالَى ئاوا مةةوةو  نى دوو شةو لةو شوقةيةدا  ى ئةو ما

 خانةخويَيةتى كوردانةى بةجيَهيَنا.
ئةةةلَا:  كةةوردؤ  شتتايَكيان كةاك  ستتياي  ة  َتت هالَيَكو ر ماي ستت ر ب  شتتاعري  يو  متت لَيَ   )اؤ

مةةلَيَك در ساكسد  ة ا  ر  شيان ي ىات بي يَذن   كةة كؤ يةة  جارآ هيض خةوشيَك لةوةدا ني
لةو  شا ريو نووسةر حزبيَك دروستبكةن، بةلَكو ئةجنامدانى كاريَكى سياسىء ئايديؤلؤجى 
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شةةةرتة وةك  شةةيَتةوة با شةةا ري بوة سةةةرو  نةةةدى وةك نوو سةةانى بريمة هةةةر لةكة جةةؤرة، 
يةَك  سةةرةك هؤز ضةةند  طةةر  بةاوةرِةدال ئة لةةو  مةن  شةايةر.  نةدةوارو  ة لةذمارةيةك نةخويَ

كةةد سةةتكردنى كاذي يةةة لةدرو سةتيَكيان هةبوا ئةةةوةى دة نةةةى  كةةوردؤ رةخ تةةؤر  سةتا دك ا، ئيَ
نةةة  خةةةيالَيَكى دةرةبةطا يةةان بة سةةت كاذيك بةةةطء كؤنةثةر مةةةلَيَك دةرة كةةة كؤ ئةةةطرت   ليَ
نةةهاتبا  يةا  بةا  لةةرِوومان هات دروستكردووة! دواى ئةوة كاذيك تا ئيَستاش نةمردووة تا 

سةةالَى لةةةهاوينى  غةةةدة  شةةارى نة سةةيَك لة بةةةبرِيارى كؤنفران يةةك  يةةَةين، كاذ دا 1974 بين
ضا كييةكانى خؤى لةناو كوردستاندا راطرتء وةك ريَكخستنيَك هةلَثةسيَردراو تا ئيَستاش 
يةةةكان،  بةةة كورد بةةةى حز سةةالَةدا زؤر لةةةو  كةةة  بةةوو  ئةةةوةوة  بةةةهؤى  ئةةةوةش  يةةة،  هةروا
ئةةبران،  نةاو  لةةوة  مةال جة  محةةدو  بةوانةشةوة كة ئةوسا بةناوى  يةنطرانى ئيداهيم ئة

بةالَ طةة ضوونة ذيَر  ئةةدا، ج شةةيان  ئةةو شؤرِ سةتنى  هةةولَى سةرخ لةةوةو  شةى ئةيلو ى شؤرِ
لةوةش كاذيك هةر لةسةرةتاى دروستبوونيةوة، كوردايةتى زياتر لة  مةبةست بووة وةك 
طةةارىء  بةةؤ رز كةةة  يةةَك  سةةتكردنى حزب كةةاريَكى وةك درو سةةتدانة  جةةا دة يةةةتى، ئن لةحزبا

ئةةوة يةا  سةربةخؤيىء يةكطرتنةوةى كوردستان خةبات بكات،  سةيانةية  خةةيالَيَكى رؤمان
كاريَكى ترسناكى جواميَرانةية؟.. تا ئَستاش كةس بةماركسييةكانى نةوتووة رؤمانسى كة 
ئةةدةن،  يةا هةولَ لةةتانى دن مةةتء ميل هةةموو حكو هةانء  بؤ يةكطرتنى هةموو كريَكارانى جي

ضةةى ( ثار22كةسيش بة ةرةبة نةتةوةييةكانى نةوتووة رؤمانسى كة بؤ يةكطرتنةوةى )
  ةرةبنشينان هةوأل ئةدةن.

يةةادا  كةةوجنيَكى دن هةةةموو  كةةة بة سةةى  نةةةوتووة رؤمان كةةةى  كةةةس بةجوولة شةةرتيش  ثيَ
 بآلوكرابوونةوةو بؤ دامةزراندنى دةولَةتيَكى سةربةخؤى جولةكة هةولَيانئةدا.

كةة  هت  هةردوو  يةنى طفتوطؤكة، سا رو كوردؤ، لةسةر ئةوة ثيَكهاتبوون  )بو يو اا 
يتَ ء رهَ    ئ   كتو رهَ ءث هت  ة، بريهَ ات  اا ستا قي   بيَ ة  ب سا  ة ا  بريهَكو ي ت  ةهو رال

 !!َ م َيو  شيا   طوجنا  
 هةويرى ئةل قسةية حةوت بةرميل ئاو دةكيَشيَت:

يةك  -1 كةةن. كاذ سةت ب كاذيك دةستى كةسى نةطرتبوو كة حزبيَكى ترى نةتةوةيى درو
سةتكردنى نةدةولَةت بوو، نة دةزطايةكى ثؤليسى هةبوو ك بةؤ درو طةرآ  خةةلَكى ب طةة لة ة ريَ

 هةر جؤرة حزبيَك يا بؤ دارِشتنى هةر جؤرة برييَك.
طةةرىء  هةيض كاري يةاوةو  ثةةراويَزدا ذ بةةردةوال لة يةك  ئةةلَيَن: )كاذ تةان  ئةوةتا ئيَوة خؤ
تةى  كةوردؤ و قورساييةكى نةبووة.. هيضى ثيَنةكراو.. هيضيان نةكردووة( ثيَشرتيش دكتؤر 

يَكى سليَنانى تيَنةثةرِيوة(، ئيرت بةرامبةر بةو هةموو هيضء تةنيا طةرِةكة )كاذيك لةطةرِةك
تةةةةوةيى  كةةةى نة شةةتنبء برييَ سةةةتان داني يةةة دةستةو سةةةتانة طةورة ئةةةو كورد ئةةةةبا  بةةؤ 
يةةان  مةةى خؤ يةةان وةآل بةةرادةرة خؤ ئةةةل دوو  تةةة  يةةةوة؟ كةوا تةةة كا سةةتةقينةيان نةهيَنابيَ را
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يةةن خةؤى ئةدةنةوةو ئةجنامى قسةكانيان ئةوة ئةطة سةايى  بةووةو قور شةت  يةك  كةة كاذ ا 
 هةبووة لةسةر جةماوةرو لةسةر دةوروبةرو لةسةر سياسةت!

سةةةالَى  -2 هةةةةر لة غةةةةدة،  سةةةةكةى نة فةةةةرى 1974دواى كؤنفران يةةةةك نة دا، ذمارة
يةةكيان  نةةبووة، بةياننامة كةةوة  نةدييان بةكاذي ثةرِاطةندةو ذمارةيةكيش كة هةرطيز ثةيوة

يةان بةهاوكارىء يارمةتى قيادةى م يةادةى كاذيك ةركةزيى حزبى شيو ى دةركرد، تيايدا ق
ئةةو  دةركردو خؤيان كردة سةركردايةتى تازةى كاذيكء ئةوانيش هةر لةل جؤرة قسانةى 
نةة  نةةوة  هةةر لةخؤيا ئةاو  سةةر  دووبرادةرةيان ئةوتةوة، كةضى زؤرى نةخاياند وةك بلَوى 

 ناويان ماو نة ناوةرِؤك.
، ثاسؤك نة لةثةراويَزدا بوو، نة لةكولةكةشدا بانطى دواى ئةوان ثاسؤك دروستبوو -3

سةالَى  ضةى لة شةاخيش كة ثةةرِينى 1975ئةدا، بةلَكو دةستيداية ضةكء ضووة  تةا را ةوة 
ئةةةوتؤيان 1991 سةةيَكى  كةةةو كة لةةَة ياثراخة مةةةلَى مةجنة بةةوون لةكؤ تةةى  هةةةر بري يةةش 

هةةر  كةة  نةةكردة ليَكؤنةبووةوة، دواى راثةرِينيشء لةجادةى تةختيشدا جةماوةرة رووى 
سةؤكء  شةدا، بةثا بةةاردنى ثةرلةماني نةةت لةهةلَ هةةبى، تةنا شةيَكيان  ئةةوةى خةو ئةوان بيَ

 % دةنطيان هيَنا.2.572بةسؤشياليستيش تةنيا 
يةةنا  -4 بةرميلى ضوارةمى ئاوى هةويرةكةى ئةل دووبرادةرة، بةرِاشكاوى ئةوة ئةطة

هةة هةةن ) سةةتاندا  نةةى لةكورد لةةةو حزبا كةال  هةةيض  سةتاش  تةةةوةيى كةة ئيَ كةى نة ةلَطرى برييَ
سةتةو  راستةقينة ن ، برييَكى ريَكءثيَكء خةملَيوى شياوو طوجناو(، ئةوةش قسةيةكى را

 منيش لةطةأل ئةواندال.
سةةتةقينةى  -5 تةةوةيى را كةةى نة هةةلَطرى برييَ كةةى ) ضةى حزبيَ سةةتا بؤ تةة ئيَ ئةةى كةوا

ذيك هةيةو نةثاسؤك كة ريَكءثيَكء خةملَيوى شياوو طوجناو( دروست نابا، خؤ ئيَستا نةكا
 ببنة داهؤألء ريَطة لةبرييَكى لةو جؤرة بطرن؟

خواليَخؤشبوو دكتؤر كاميل بةصري، هةموو جاريَك ئةيوت )كاذيك ضاكرتين حزرء  -6
 بريوباوةرِة، بةآلل ميللةتى كوردى هينى ئةو بارة نيية(.

كةانى ئيَستا لةل خالَى حةوتةمةوة نؤرة ئةدةل بةخؤل، رايةك دةربرِل ل -7 ةبارةى هؤ
 سةرنةكةوتنى كاذيكء ثاسؤكةوة:

كةورد  -ب طةارى  ثةيَش رؤذ هؤى يةكةل كة هؤى سةركيية: كاذيك لةرِووى ريَكخستنةوة 
ظةى  شةكى مرؤ سةةر ميَ تةةوةيى بة ضةةثى نانة بةاوةرِى  كةة بريو كةوت، لةرؤذيَكدا لةدايكبوو 

لَكو ثارتى دميوكراتى كوردا زؤر زاأل بوو، ئةو بريوباوةرِة هةر هى حزبى شيو ى نةبوو، بة
نةةكانيش  بةةى بيَالية ئةاواو زؤر كوردستانى  يَراقء ئةوةى ئيَرانء كوردةكانى باكوورو رؤذ
سةةةر  ئةةكرد لة يةادا  سةةورياو تورك يةَرانء  يةَراقء ئ شةةيو يى   بةى  طةةأل حز شةدِكيَيان لة ثيَ

 ماركسيَتى.
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ئةةكردةوة،  مةان زؤربةى خةلَكة ناسياسىيةكةش وةك وشكة موسولَنانيَك برييان  بيَطو
سةةيَتى،  نةةةى دذ بةمارك نةةويَى نةتةوةييا بةةةبريوباوةرِيَكى  يةةك  نةةويَى وةك كاذ سةتنيَكى  ريَكخ
سةةركةوتنى  بةؤ  سةتاش  يةةو ئيَ سةا ئةبوا كةةوى، ئةو شةويَن نا خةةلَكى  ئةوةندةى ثيَويست 
تةةوةيى  كةى نة ئةةلَيَن )برييَ بةرادةرة  ريَكخستنيَكى نةتةوةيى وةك كاذيك يان وةك ئةو دوو 

بةاوةرِة  راستةقينةى ئةةو بريو ئةةوة  ثةيَش  ريَكوثيَكء خةملَيوى شياوو طوجناو( ثيَويستة 
تةةو  هةةموو خلَ بضيَتة قالَبى ريَكخستنيَكى حزبيةوة، ميَشكى ئةو خةلَكة بشؤردريَتةوة لة
تةةوةييان  بةاوةرِى نة خةؤراكى بريو شةة  تةةو خةو خةوشيَكى نانةتةوةييانةو لةجيَى ئةو خلَ

ضةةا كيةكى ئةةةوةش بة نةةةك  بةدريَتا،  ئةةةجنال،  تةة  بةةةرفراوان ديَ شةةكراى  شةنبريانةى ئا رؤ
بةرِيَكخستنيَكى حزبيانةى نهيَنى فرة دوذمندار كة ناضاربا بانط لةكولةكةى تةرِدا بدات، 
سةةا  بةدةن، ئةو ئةةجنال  كةةة  ئةةو ئةر يةان  كةورد توان يةةةكانى  شةنبرية نةتةوةي كةات رؤ هةةر 

شةةرِؤذ ريَكخستنيَكى حزبى نةتةوةييانة سةركةوتوو ئةبا، ئةوة يةةو ثا ش كارى نةكردة ن
 هةر بؤ كوردايةتيية.

لةةةة  -ر يةةةك،  سةةةتبوونى كاذ سةةةةرةتاى درو تةةةا  14/4/1959هةةةؤى دووةل:  ةوة 
 ذمارةيكى باش لةكاذيك كؤبوونةوة. 11/9/1961

تةا  ضةونكة كا بةآلل لةطةأل بةرثابوونى شؤرِشى ئةيلولدا ئةوة تارِادةيةكى زؤر وةستا، 
ئةةو خةلَكةكة بينى ئةوا ثارتى بة يةك  يةديؤلؤذياى كاذ ئةيرت ئا ئةةكات،  طوللة شةرِ بؤ كورد 

شةةكة،  ثةارتىء شؤرِ ثةاأل  ضةووة  ئةةدا،  يةَى  كةورد ل بةؤ  كاريطةريَتييةى نةماو هةرضى دلَى 
يةة،  كةى بكردا هةةر حزبيَ سةةركردايةتى  بةتايبةتى كةسيَتى بارزانى ئةوةندة بةهيَز بوو كة 

ئةوةى ئةو كاتة بارزانى تازة لةسؤظيَتى خةلَكى روويان لةو حزبة ئةكرد. ئةوة سةربارى 
 قيبلةى ماركسييةكان طةرِابووةوة.

هؤى سيَهةل: ئةوةبوو كاذيك زياتر كوردايةتى ئةكرد وةك لةحزبايةتى، لةبةر ئةوة  -ج
ئةةوة  سةتاية  سةتايةو نةمانوي كةة ةانوي ئةةيلول  هةموو تواناكانى خؤى خستةثاأل شؤرِشى 

ك ئةشكايةوة، بةآلل دةربةستى ئةوة نةبووينء ئاوالان بةسوود بؤ ثارتىء بةزيان بؤ كاذي
 سةركةوتنى شؤرِشةكةبوو.

يةك  -د سةةر كاذ هؤى ضوارةل: مةسةلةى كانى ماسى بوو كة نارِةوا لةو سةردةمةدا بة
كةةانى  يةةكانى،  سةتى لةخراثةكاري يةةَك دة بةةهيض جؤر يةك  سةةتىدا كاذ كةة لةرِا شةكايةوة،  دا 

 استى مةسةلةكةش بةل جؤرة بوو:ماسىء كوشتنى شيو يةكاندا نةبوو، ر
بةانطى  مةةوة ناو سةةى ئا بةةناوى  و سةليَنانى  يةَك لة لةةوة  و لةسةرةتاى شؤرِشى ئةيلو
نةدامى  خةؤى ئة دةركرد بةئازايةتى، ئةل  وة ضةند سيخورِيَكى رذيَنى بةغداى كوشتووة، 

لةةناو  كةدا ثارتى بوو، لةهةمان كاتدا ئةندامى  وانى نةتةوةيى سةر بةكاذيكيش بوو،  خةلَ
 نةتةوةييانة ئةدوا.
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لةبةر ئةوة زياتر لةسةر كاذيك ماأل بوو، رؤذيَك لةطةأل يةكيَك لةبرادةرة ضةكدارةكانى 
كةة  يةة  ئةةيكا بةديعا نةةى،  ئةةو تاوا شةينى  خؤيدا شةرِيَكى ئةباء ئةيكوذآء دوايى بؤ داثؤ

 شيو يةكان كوشتويانة.
تةاوان ئنجا خؤىء برادةرةكانى ترى ئةضن لةناو بازارِدا ض طةاو بيَ ةند شيو ييةكى بيَئا

ضةةثةأل  كةة زؤر  مةان تاوانة يةة، بيَطو كةةى  ومساندا ئةكوذن، طواية ئةوة لةتؤلَةى برادةرة
بووةو ثارتى بؤ ئةوةى لةخؤى دوورخاتةوة، ئةخياتة ثاأل كاذيك، شيو يةكانيش ئةوةيان 

يةك ثةاأل كاذ سةتة  كةةيان خ ئةةوانيش تاوانة يةكء  سةووككردنى كاذ بةؤ  هةةلزانى  سةةةى بة ،  و
هةاوبريانى  يةانكرد.  كةةش باوةرِ مةةكى خةلَكة سةرابوو، رة بةةكاذيك نا يةاتر  ضةونكة ز مةةش  ئا
ئةةوة  كةة  كاذيكيش لة سليَنانى بةيانيَكيان دةرنةكرد كة تاوانةكة لةخؤيان دوورخةنةوة، 
بةةريش  نةدو فةرمان مةاف ئةاويَ هةلَةيةكى طةورة بووة، من ئةو كاتة لةبةغداد لةكؤليجى 

اد، دواى ضةند مانطيَك سةرى سليَنانيم دايةوة، تا ئةو كاتةش ئةو راستيانة بوول لةبةغد
سةةتىء  ئةةةزانى را تةةةواوى نةيان يةةكء بة سةةةركردايةتى كاذ بةةؤ  نةةةبووبؤوة  تةةةواوى روون  بة
بةؤ  بةوو  ثةةرِى كرد خةت تيَ كةة وة تةا  مةبةستى ئةو تاوانة ضيبووة، دوايى ساغكرايةوة، كا

بةةرِاى جةؤرة  لةةو  لةة دواى  دةركردنى بةيانيَكى  يةة  هةةر ئةبوا بةةآلل  لةةهاوبريان،  نةديَك  هة
 تاوانةكة كاذيك لةبةيانيَكدا نارِةزايى خؤى بةرامبةر ئةو تاوانة دةربرِياية.

هةةموو  منيش بةبا هيض ثرسيارو وةآلميَك، ئةمزانى ئةوة كارى كاذيك نةبووة، ضونكة 
نةار  سةةد دي خةاوةنى  نةةبوو،  طةةر كاذيك لةو كاتةدا خاوةنى دةمانضةيةك  جةا ئة نةةبوو، ئن

ئةةو  ضةوو  شةيَنيَت، نةئة كاذيك تواناشى هةبوايةو بشيويستاية دةستيَك لةدوذمنةكانى بوة
يةةكاآل  خةلَكة بيَدةسةآلتة بيَتاوانانة بكوذآ، بةلَكو كيَشةى خؤى لةطةأل سةركردةكانياندا 

شةةيةكى هةيض كيَ بةاوةرِ،  لةةجياوازيى بريو طةة  تةة ج ئةةو كا سةتىدا  تةر  ئةكردةوة، كة لةرِا
لةةو  يةةكى  شةايانى تؤلَة كةة  يةك  سةةر كاذ نةةكرابووة  لةئارادا نةبوو، هيض دةسدريَةييةكيش 
بةؤ  ثةى  جؤرةبا، بةآلل خةلَكى ئةل راستيانةيان نةئةزانىء ئةو كارةساتة ناوبانطيَكى خرا

 كاذيك بةجيَهيَشتء بووة لةمثةريَك لةرِيَطةى طةشةكردنىدا.
لةةةةهاوبريان -ه يةةةةكيش  نةةةة، ذمارة طةةةة لةوا مةةةةلَىء ج كةةةةموكورتىء تة مةةةان،  ى خؤ

هةؤى  بةةكورتى  نةة  يةة، ئةوا ناوابةستةييى هةبووة، كة ئةوانة لةهةموو حزبيَكى تريشدا هة
 سةرنةكةوتنةكة بوون.

نةةان  ئةةوةبو بيني سةؤك،  سةةو ثا لةةةكاذيكء سؤك كةوردؤوة  تةؤر  نةانى دك لةةبارةى وازهيَ
ال ي ب زم  ت ل دالَو ب  ج مهةرضى خراثة بةكاذيكء ثاسؤكى وت، كةضى دوايى ئةلَا: )

ئتت ىيَ   سةةةلةيةكى تتتؤ  الز  نةةةك مة سةةينة،  سةةةلةيةكى كة بةةوو بةمة سةةةلةكة  تةةة مة (، كةوا
 مةبدةئى!



134 
 

ئةةلَا:  ئةةكاتء  متن كاك كوردؤ لةمةش زياتر خؤى ئاشكرا  هت   تتؤ ي با طت ر  اتوت ئ  )ثيَ
ى باشة ئةل قسةية ضؤن ئةطوجنا لةطةأل ئةو قسانةى تريدا بةتايبةتى ئةوة  الزم  دةىيَ ا 

هةةموو )من ش رم  ثيَي  ل   ح ب  ئيش  اسدبآ ، ئةلَا  كةة  بةةزيَك  ئنجا مامؤستا جةمال نة
يةةاتر  خةةاوةنى ز سةةتء  بةا لةزان يةةةك  يةةةتىء دةريا بةةؤ كوردا بةا  تةةةرخان كرد خةةؤى  يةانى  ذ

( بةرهةمى ضاثنةكراوى ئاست بةرزو كةل ويَنة 30لةشةست بةرهةمى ضاثكراوو زياتر لة )
ئةةوةى با لةبوارةكانى كوردايةتى ء سياسةتء ميَةوو زمانء ويَةةو زانستء فةرهةنطدا بيَ

داواى ثاداشتيَكى لةهيض كةسء  يةنيَك كردبا.. ضؤن ئةبا رؤشنبرييَكى وةك كاك كوردؤ 
 لةداخى ئةو واز لةريَكخستنيَكء بريوباوةرِيَك بيَنا؟!

ؤ دااؤر اوردك )ل   اات دال بو ة ا  دااؤر ي ب ز دةعوةتو ب هاييو بكة ئةو وازهيَنانةش 
 !اسد  ة ل ب رلَ 

بةا  يةة  يةةدا ن لةةل دنيا ظةا:  هةيض مرؤ يةة،  من نالَيَم دكتؤر نةبةز هيض كةموكورِييةكى ني
( سالَى غةريبىء تةنيايى 38كةموكورِى، طرميان لةهةنديَك ديدو بؤضووندا نةيثيَكابا، يا )

سةةر تؤزيَك دلَى ناسك كردبا، ئةوانة ض  لةضاو كارة مةزنةكانى ئةو بة رِيَزةدا؟ بيَينةوة 
، منيش )دة ر  ضو بو ة ل س ر طؤرؤةثايو سياسو اورد ؟ كاذيك كة دكتؤر كوردؤ ئةلَا: 

سةينيش  سةا ر يا بةرادةر  مةاوة،  لةسةرةتاى ئةل نوسينةمدا ومت ئيَستاش بريؤكةى كاذيك 
 .)اا ه  ىيض ااره  ر ء قورساهي او ي بو ة ئةلَا: 

كةدا ئيَنة تؤزى لةمةوبةر ئةو لةمثة شةكةوتنى كاذي طةةى ثيَ كةة لةرِيَ شةاندا  نةةمان ثي را
يةك  شةدا كاذ طةةأل ئةوة كةوردا، لة بوون، ئةوانة سةربارى نزميى هوشياريى نةتةوةيى لةناو 
طةةرىء  لةدوو رووةوة، كةل تا زؤر دةورى هةبووة لةسةر طؤرِةثانى سياسى كوردىء كاري

 قورسايشى هةبووة لةل بوارانةدا: 
ئةةوةش يةكةل/ ثةردةهةلَنالَ سةيَتى،  نةةى وةك مارك   لةرِووى بريوباوةرِى نانةتةوةييا

يةةدونء  هةةةرو فةرة هةةةردىء جةو بةةةزو  سةةينةكانى نة يةةكء نو تةةةكانى كاذ طةةى ئةدةبيا لةرِيَ
 ذيرةوة.

هةةةمان  يةةوة بة سةةىء  ةةرةبىء تورك شةؤظيَنيَتى فار لةةرِووى  هةةلَنالَ   دووةل/ ثةردة
 ريَطة.

تةةة بةةةةبريوباوةرِى نة شةةةةدان  يةةةةتى سةةيَهةل/ طة سةةةتنةوةى كوردا كةةةوردىء طوا وةيى 
لةسؤزةوة بؤ بريبةهةمان ريَطة، من خؤل لةضةندين ئةندامانى ثارتىء يةكيَتىء رؤشنبريى 
ئةةزانى،  بةةتاواؤان  نةة  ئةةتانوتء ئيَ يةك  تريش ئةبيسمء ئةلَيَن ئةوةى جاران ئيَوةى كاذ

ةألء كةسانيَك بوون كة ئيَستا ئيَنةش ئةوانة ئةلَيَينةوةو ئةشى نووس ، كاذيك يةكةل كؤم
تةوانى  يةك  شةةيية، كاذ يةَةوويى هةمي سةنانديان كوردايةتى قؤناغ نية، بةلَكو راستيةكى م
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نةةؤمى  كةةة ئؤتؤ سةةةنيَنا  ئةةةوة ب تةةةوةو  كةةراو رةتكا كةةةرو داطري يةةةتيى داطري كةةةى برا بريؤ
 ضارةسةرى كيَشةى كورد ناكاتء سةربةخؤيى كوردستان وةك سرتاتيجيَك رابطةيةنيَت.

شةةة بةةةر  شةةايية هةمي ئةةةو بؤ هةةةبوو،  سةةتاندا  كةةرى لةكورد شةةاييةكى ف لةةةكاذيك بؤ
شةدا  لةةو دوايية ضةيَتىء  سةالمةوة  ةرةب بةةناوى ئي ضةيَتىء  بةبريوباوةرِى نامؤى وةك تورك
يةةتى  سةةنى كوردا بةاوةرِى رة يةك بريو يةدابوونى كاذ بةةآلل بةثة يةةوة،  ماركسيَتى  ثرِ ئةكرا

سةيَتى دروستبوو، هةر بةهؤى كاريطةريَتى كاذي سةود لةمارك كةوة، ثارتى وازى لةبنةماى )
 لينينى وةرئةطرين( هيَنا، يةكيَتيش خةريكة وردة وردة لةماركسيَتى دوور ئةكةويَتةوة.

كاذيك لةئاستى ئةوروثادا خاوةنى ريَكخراويَكى وةك سوكسة بوو كة ئةوسا طةورةترين 
 ريَكخراويَكى سياسى كوردانى خويَندكارى ئةوروثابوو.

بؤ يةكة ار مةسةلةيةكى طرنطى وروذان، ئةويش مةسةلةى ئابوريى كوردستان  كاذيك
لةةةذيَر  سةةتان  سةةامانى كورد بةةوو  يةةَى وا كةةة ث نةةدا  يةةةتيى داطريكةرا لةةةذيَر فةرمانرِةوا بةةو 
ئةةوان  نةةك  ضةاكرتة  تةةوة  خةال ةيَنيَ فةرمانرِةوايةتيى ئةو داطريكةرانةدا هةر بةشيَوةى 

كةوردا، بيخةنة كارو خؤيانى ثؤَ دةولَة سةةر  مةند بكةنء بيكةن بة بؤمباو بيشكيَننةوة بة
بةةؤ  يةةك  سةةتاندا، كاذ ئةةةدا لةكورد كةةةرانى نة يةةةكانى داطري ثةةرؤذة ئابووري هةةانى  ئةةةوة  لةبةر
هةةؤى  تةةوةو  سةتيانة ليَكداوة شةطيَرِانةو زان سةخوازيانةو شؤرِ كةوردى با يةَةووى  كةة ار م ية

شةيكردؤتةو كةوردى  شةووى  نةةوةكانى ثيَ سةينةكانى سةرنةكةوتنى بزوت مةةو نو ة لةكاذيكنا
 تريدا.

ئةةو  تةةوة،  ممةؤ( رةتكردؤ تةةوةيى )ب كةةى نيَونة كةوردا بريؤ لةةناو  كةة ار  كاذيك بؤ ية
ثةةرِينى  سةثيَكردنء دةر خةالَى دة بةؤ  يةةك  تةة يةكة تةةوةكان ئةكا بريؤكةيةى سةرجةمى نة

 خؤى، بيَطويَدانة بارودؤخء جياوازيى ضةنديَتىء ضؤنيَتى هةر نةتةوةيةك. 
بةةتى هةر  ضةينيَكى تاي لةل طؤشة نيطايةشةوة كاذيك خالَى دةسثيَكدرنء دةرثةرِين لة

نةةوةى  بةؤ كةمكرد ئةةدات  هةةولَيش  سةتةو  تةةوةى مةبة كؤمةلَةوة رةتئةكاتةوةو هةموو نة
 جياوازيى ضينايةتى، بةدوو درومشى نويَشةوة هاتةثيَشةوة.

مشةةى  بةةةثيَى درو طةةةل،  بةةؤ  سةةانى  كةةورد، يةك بةةؤ  سةةتان  مشةةى كورد يةةَر درو كةةةل، ذ ية
دةستةيةتى رةتئةكاتةوةو باوةرِى بةضارةسةرى نيوةناضأل نيية بؤ كيَشةى كورد، مةطةر 

 بةشيَوةيةكى كاتى، ئةويش بةمةرجيَك هةنطاويَك لةسةربةخؤييةوة نزيكنان خباتةوة.
يةة،  تةر ني تةانى  سةتةكانى وآل كةال لةسؤشيالي هةيض  نةةوةى  سةايى كرد يةكسانييةكيش  

 طوجناوة بؤ كوردستان. بةلَكو يةكسانييةكى
سةةرجنيان  بةارى  طةؤرِينى  تةرو  نةةكانى  سةةر  ية بةؤ  يةك  طةةريَتى كاذ لةةبوارى كاري هةر 
بةرادةرةدا،  ئةةو دوو  لةةوةآلمى  يةةكانء  لةؤجيكىء كؤمةآليةتي بةرامبةر دياردة بريمةندىء 

 ئةل ؤوونةية باس ئةكةين:
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ئةابو نةديى  كةة بةرذةوة بةاوةرِةدابوون  لةةو  شةتى  كةار ماركسييةكان بةط ضةينى كريَ ريى 
ئةابورى  هةرطيز لةطةأل بةرذةوةندى ضينى سةرمايةدار ريَكناكةوى، هةروةها بةرذةوةندى 

 ضينى كريَكار لةهةموو جيهاندا هةريةك بةرذةوةنديية.
بةآلل كاذيك ثيَى وابوو بةرذةوةنديى ئابوريى ضينى كريَكار لةوآلتيَكدا، طةليَجار لةطةأل 

ةرمايةدارى ئةو وآلتة ريَكدةكةوآ دذى بةرذةوةندى ئابورى بةرذةوةندي ئابوريى ضينى س
كةةة  جنةةران  لةةَةى رة ئةةوة، كؤمة سةاأل دواى  سةةت  جةا بي كةةى دى، ئن كةارى وآلتيَ ضةينى كريَ
سةىء  ئةابورىء سيا نةديى  كةة بةرذةوة نةا  بةةوةدا  نةى  كؤمةلَةيةكى ماركسى كوردى بوو، دا

ةوةنديى ئابوريىء سياسىء كولتورى ضينى كريَكارى كوردستان بةهيض جؤرآ لةطةأل بةرذ
كولتورى ضينى وآلتانى  يَراق توركياو سورياو ئيَران، واتة ضينى كريَكارى ئةو وآلتانة يةك 
ن ء زؤر ناكؤكن، ضينى كريَكارى كورد لة يةن ضينى كريَكارى  ةرةرء توركء فارسةوة 

سيية لينينىية دةضةوسيَنريَتةوةو تةنط بةذيانى هةلَدةضنرآ، هةروةها ئةل كؤمةلَة مارك
سةةةتانيان  نةةةى كورد ئةةةو وآلتا كةةة  ئةةةنيَن  بةةةوةدا  يةةك دان  سةةاأل وةك كاذ سةةت  دواى بي
شةةةةؤظيَنيانةو  بةةةةبريى  شةةةيان  سةةةة ء كريَكارةكاني كةةةةرو كؤلؤنيالي شةةةكردووة، داطري بة

 داطريكةرانةو رةطةزثةرستانةو خؤبةزلطرانةوة ثةروةردة دةكريَن دذى كريَكارى كورد.
ئةةزان هةةموان  لةةوة،  طةة  كةوردةوة )ج طةارى  بةى رز سةتبوونى حز كةة لةدرو -1945ن 

نةةؤمى 1946 مشةةى ئؤتؤ نةةراو درو بةةة وة  سةةتان  سةةةربةخؤيى كورد سةةتى  شةةور خوا ( لةبا
بةى  سةريهةلَداو، بووة جيَطرى سةربةخؤيى لةكوردستاندا، لةرِؤذهةآلتى كوردستانيش، حز

مةةةى  شةةةةرينى دووة سةةةةتان لةت ميةةةوكراتى كورد شةةةةوورى  1945د جةةةةاريَكيرت لةبا ةوةو 
سةرتاتيجى 16/8/1946كوردستانةوة، ثارتى دميوكراتى كورد لة  ةوة ئؤتؤنؤميان كردة 

هةان  سةتةكانى جي قةىء كؤلؤنيالي خؤيان، ئةوةش جيَطةى رةزامةنديى حزبى شيو ى  يَرا
ضةةاو  بةةو، لة سةةتانيش  كةةةرانى كورد نةةدى داطري مشةةة لةبةرذةوة ئةةةل درو هةةةروةها  بةةوو، 

كةةةةى قا لةةةة سةةةةربةخؤيدا، دواى هةلَطيَرِانةوة سةةةتى 1958تةةةةموزى  14سةةةم  دا، خوا
يةةن  هةةر لة  نةةك  ئةةذميَردرا،  شةتنانى  لةةناثاكيى ني يةةكيَك  سةكردنى، بة سةربةخؤيىء با

 داطريكةرانء كؤمؤنستانةوة، بةلَكو لة يةن حزرء ريَكخراوة سياسية كوردةكانيشةوة.
يةةةوةو سةةةركردايةتى ثارتى نةةاو  نةةة  سةةت كةوت يةةةك كؤمؤني هةةات ذمارة  بةةةجؤريَك وايليَ

سةةةةر  قةةةى  طةةةةجنانى  يَرا خةةةراوى  لةةةةناو ريَك سةةةتان  نةةةى كورد خةةةراوى  وا سةةتيان ريَك وي
خةةباتى  مةةى  بةكؤمؤنيستةكاندا بتويَننةوة، ئةو كؤمؤنيستانة دةستيانطرت بةسةر رؤذنا
شةتة  كةار طةي شةيو ى،  بةى  كةؤثى حز ثارتىداو ضاويان برِيبووة ئةوةى ثارتى بكةنة فؤتؤ

سةتانيان ئةوةى طالَتة بةهةموو كةلةثورور س بةةمعاريفى كورد ةروةرييةكانى كورد بكريَت، 
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َ      راه ق عارف          ع بد آل ج  ى ر        ئينسان روئاد         ر رةهد ن ع ىل ئ م
 14/4/1959يو اا ه   دالم زرهَ  رال

 
 

 ج مال ي ب ز                        ااميي  هس                         ئ مح د ى رد              
 

، لةوةآلمى رؤذباشدا، تاكة كآلش ئةوترا، مالَى ذمارةيةك لةوانةى *ئةوت معاريفى قلياسان
كةةركوك  نةةى  ئةةوانيش وةك ئةوا ئةةوةى  بةؤ  دةسبةردارى كوردايةتى نةبوون، نيشانةكرا 

 راكيَشريَن )سحل( كريَن.
كةورداو ئا لةو بارودؤخةدا، كاذيك و يةةكيَتى  نةةوةو  ئةازادىء ذيا لةةثيَناوى  يةَك  ةك حزب

لةةةدايكبوو و  يةةةوة  نةةويَى كوردايةت سةةةفةيةكى  سةةتانء فةل سةةةربةخؤيى كورد بةةةدرومشى 
سةةى  طةةى ثيَنوو يةةَكء لةرِيَ سةينةكانييةوة وةك حزب طةةةى نو نةةى لةرِيَ شةيَكى بريمةنديا شؤرِِِ

 خشان بةرثاكرد.ذمارةيةك لةدامةزريَنةرةكانييةوة بةشيَوةى هؤنراوةو ثة
نةةبووباء دواى  بةا،  16ئنجا ئةطةر كاذيك وةك ريَكخستنيَك سةركةوتوو  سةاأل راطريا

كةةوردى،  سةةةنى  تةةةوةيى رة كةةى نة سةةاأل وةك برييَ ضةةل  ثةةةرِبوونى  تةةا دواى تيَ ئةةةمرِؤ، وا
يةةةة.  بةةةاوةرِى كوردايةتي بةةةؤ بريو سةةةتاندا  شةةةةرِؤذيش لةكورد يةةةةو ثا بةةةةردةوال بووندا لة

لةةدواى بةتاقيكردنةوةى ئةل  ضل سالَةش دةركةوتووة بزافء بريوباوةرِى كوردايةتى رؤذ 
طةةةى  كةةةو جيَ هةةاوبريانى كاذي سةةتى  سةةتء مةبة ئةةةوةش خوا يةةة،  لةةةبرةويَكى زياتردا رؤذ 
نةى  يةَت، رؤذا شانازييانة بيَئةوةى ئةو هاوبريانة ضاويان لةثارتايةتىء ثاداشتى مادييةوة ب

بةةةرِ سةتنيَك  شةةيان وةك ريَكخ شةةةرلء خةةباتى كاذيكانة نةةك بة ئةةةزانن،  جةةواميَرى  ؤذانى 
يةةكيَتى  نةةوةو  ئةازادىء ذيا تةا:  ثةشينانى، كاروانى بريوباوةرِةكةش بةردةوامة، كاذيك وا

 ( ئةكا لةكوردستانيَكى ئازادا؟!براءةكورد، ئيرت ئةوة ت ثيَويست بة )
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
ا، بةدواداضوونء بةلَطةنامةيةك لةبارةى معاريفى كوردستانةوة، لةنزيك كؤتايى ئةل بةرهةمةد *

 خبويَنةرةرةوة.
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 بري(دالةوةآلمي ضةند ثرسياريركى رؤذنامةى ريرزدارى )هاو
 5ل 5/3/2002  2701رةشةميرى  14" سآ شةممة 1ذمارة "

 
كاميل ذير: كاذيك وةك بريماوةو رؤذيَك ئةبيَت بضيَتةوة 

 قالَبى ريَكخستنةوة
 

 * س بارةت ب ضؤييَاو اؤتاهو ىات و اار  سياسو اا ه  ضو دةلَيَن؟
ئةة - ئةةيلول،  شةى  بةةقوربانى شؤرِ كةرد  خةؤى  يةك  ئةةلَيَم: كاذ لةةو زؤر بةكورتى  وةش 

هةةةر  نةةك  يةةك  نةةرانى كاذ نةةةى دامةزريَ طةرنطرتة. ئيَ لةةةحيزر  تةةوة  كةةة نة بةوو  بةاوةرِةوة 
شةة  ئةةو شؤرِ نةمانويست ببينة كؤسثيَك لةبةردةل ئةو شؤرِشةدا، بةلَكو بوينة مؤميَك بؤ 

 سوتاين، كارةكةمشان وةك كارى سةربازبَكى نادياربو.
و ئةو شؤرِشةدا، هةنديَكيان لةدةورى راستييةكةى كاذيك قورساييةكى باشى هةبو لةنا

بةةى  بارةطاى بةرزانى كؤبوبونةوة. هيَزى خةبات لةشؤرِشى ئةيلول، بةفةرماندةكةىء زؤر
زؤرى ئةندامةكانيةوة كاذيك بون بةبيَئةوةى ئةو نهيَنيية بدركيَنن، طرنط بة ى كاذيكةوة 

 ورد.ئةوةبو شؤرِشى ئةيلول سةركةوآء سةربةخؤييةك بةدةستبيَنا بؤ ك
سةالَى  تةا  شةا  سةالَةدا  1974ئةل بارة دريَةةى كيَ لةةو  كةردةوة،  سةتى ثيَ شةةرِ دة كةة 

كاذيك لةشارى نةغةدة كؤنفرانسيَكى بةست، ئةجنال ئةوةبو كة تيَكةلَبوونى كاذيك لةطةأل 
يةةتىء  هةةر كوردا شؤرِشدا بةجؤريَك ضرِوثرِ بوة، جياكردنةوةى ئاسان نية كة ئاماجنيش 

ئةةوة سةركةوتنى شؤرِش  بةةر  با، ئيرت ثيَويست بةو جياكردنةوةية ناكات لةو كاتةدا، لة
شةؤرِش  ئةةجناميَكى  تةا  سةيَرديَت  يةك هةلَث سةى كاذ برِيارى كؤنفرانس ئةوةبو كة كارى سيا
لةةو وة  بةةآلل  بةديارئةكةوآ. دواى هةرةسى شؤرِشيش هةنديَك هةولَدرا بؤ كةوتنةوةكار، 

تةةوة ثاسؤك دروستبو، ئيرت بة ى هةنديَك  يةك خبريَ لةهاوبريانةوة ثيَويستى بةوة نةما كاذ
ضةيَتةوة  ئةةبا ب كار، ئيَستاش كاذيك وةك بريوباوةرِ هةر ماوةو، ئةو بريوباوةرِةش رؤذيَك 

 قالَبى ريَكخس  بةهةر ناويَكةوة.
َتؤ  ىيَ تا ،  بت  هايو  تتاهو  ستت اؤ * بؤضو ثاسؤك ب ه ا ستن ل ط   حي بو سوسيالي

  بو ه ا ستن ضو بو ؟ثاشان ىؤ  شكساو حي
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نةةةهيَنا،  - خةؤى  بةةذيانى  تةايى  سةت، كؤ بةى سوسيالي طةةأل حيز يةةكطرتن لة سةؤك بة ثا
لةةةدواى  كةة  ئةةوةبوو  ئةةوةش  هةةؤى  بةةخؤى،  بةدات  يةاتر  طةةورِيَكى ز يةَزو  سةتى ه بةةلَكو وي
سةةنوقى  لةةدةورى  نةةةوة  بةؤ كؤبوو ضةةةكدارانة  خةةباتى  ضةةةرخانى  نةةوةو دواى وةر راثةرِي

يةة هةلَبةاردن، ئيرت مة يةة، بؤ بةؤ بكرا سةابى  سةلةى )ذمارة( مةسةلةيةك بوو كة ئةبواية ح
ئةةوان  ئةو يةكطرتنة دروستبو، ثارتىء يةكيَتيش هةمان حسابيان بؤ )ذمارة( كرد، بةآلل 
كةؤكردةوة  لةةخؤيان  بةوة ضارةسةرى كيَشةى ذمارةيان كرد كة هةموو جؤرة كةسيَكيان 

ئةةكرا هةةزل نة سةؤك  ئةةوة بةثا شةةوة.  نةاو بةجاشء با نةة  طةةل(يش هات يةى ) ئةةوةبو دوا  ،
يةازةى  بةةو ن سةتبوو  طةةل درو يةكطرتنةوة، واتة حيزبة تازةكة لةثاسؤكء سوسياليستء 

 ببنة هيَزى سيَيةل.
 هؤى شكستى حيزبى يةكطرتن ئةمانة بوو:

بةةزؤرى -1 ئةةوةش  هةؤى  نةدا  دةنطنةهيَنانى ثاسؤك ـ سوسياليستء طةل لةهةلَبةارد
بةةرةكانى كةة بةر بةوو  لةةةناو  ئةةوة  بةووةوة  طةى دا يةةك رةن يةةكيَتى بةرِادة ثةةارتىء  يةَوان  ن

يةةكيَتى  بةؤ  يةا  ثةارتى  بةؤ  يةان  خةلَكيدا كة زؤربةى ئةندامانء  يةنطرةكانى ئيَنةش دةنط
 دا!!
ثارتىء يةكيَتى هةريةكةيان بةجؤريَك كةوتنة زةبرليَداؤان، سةرضاوةى داراييان  -2

ضةةكةو  شةةارو شارؤ هةةةموو  نةةة لة يةةَدِين، ئيَ نةةدامانء ل شةةنةرطةو ئة طةةاو ثيَ ضةةةيةك بارة ناو
لةةوةى  طةة  سةت، ج يةان ئةوي سةرةفء ذيان ثةارةو مة هةةموو  ئةةوانيش  هةةبو،   يةنطراؤان 
طةرنء  سةةربارةطاكاؤاندا ب كةوتنة ئةوةى شةرِيان ثيَئةفرؤشت ، هةولَيان ئةدا دةست بة

 ئوتومبيلء تةقةمةنيةكاؤان ببةنء.. هتد.
سةا ح -3 ئةةو  يةةكطرتنى  كةدا مةاوةى  لةةناو ية شةتا  بةوو، هيَ يةةكى كورت بةةش ماوة يز

ئةةى  سةا رة يةة  نةةطرت، بؤ شةةارةيان  ئةةو طو ئةةو  طةةى  نةةةبو بةر ئةى  يةةك رة نةةوة،  نةتوابو
يةةدابو:  نةةةوة،  -1ثة كةةةين،  -2ةيَني حةةةل  بةةب ،  -3خةةؤ  بةةة  بةةةو دوو حيز كةةةأل  تيَ

 لةئةجنامدا راى سيَهةل زياتر  يةنطرى هةبوو.
ثتتارت ستتكايو  اتتايو ي ر ضتتو * ىؤاارة ستتؤك بؤ لتت د ال  ثا كتتالَو  تتت  ةهو رالده يَكو ي 

 دةط رؤهَا  ة؟
ثةةارتيَكى  - كةةورددا.  لةةةناو  تةةوةيى  شةةيارى نة سةةتى و مةى ئا بةةؤ نز مةةدا،  لةةى يةكة لةث

بةؤ  نةة  سةتندا، زةمي لةةثيَش ريَكخ ئةةبا  تةة  بةا، كةوا نةتةوةيى ئةبا ثارتيَكى  ةقائيدى 
ئةةوةى بريوباوةرِيَكى نةتةوةييانة خؤش بكريَت، ئةو دنيايةش ه ةروابووة، ئاينةكان ثيَش 

بةةةة  لةةةثيَش حيز سةةةيَتى زؤر  بةةاوةرِبوون، مارك يةةةةتى، بريو سةة ء فةرمانرِةوا نةةة ريَكخ بب
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بةةة  لةةةثيَش حيز بةةةكان، زؤر  كةةةو  ةرة ئةةةلَنانىء جولة يةةارة  بةةووة، بري شةةيو يةكانةوة 
بةةوون  تةةوةكانيان  شةكردنى نة خةةريكى طؤ سةةاآلنيَكى زؤر  نةة  بةوون ئةوا نةةوة  نةتةوةييةكا

يةة بة بريوباوةرِةكانيان ئينجدا ئةو بريوباوةرِةانة ضوونة قالَبى ريَكخستنى حيزبيانةوة، بؤ
لةةحيزبيَكى  بةةر  يةة  تةةوةيى هة ئيَستا نةتةوةى كورد ثيَويستى بةقوتاخبانةيةكى بريى نة
يةةةكنزيك  كةةان لة يةةة كوردة يةةارة نةتةوةي سةةتة بري سةةتةش، ثيَوي ئةةةل مةبة بةةؤ  تةةةوةيى.  نة

لةةدةورى ببنةوةو لةيانةيةكى ر يةا  يةةكبطرن،  شةنبرييدا  يةةكى رؤ لةة كؤمةلَة يةا  ؤشنبريى، 
بةدةن، دواى  يةةتى  طؤظارو رؤذنامةيةكى نةتةوةييانة كؤببنةوةو طةشة بةبريوباوةرِى كوردا

 ئةوة ئيرت ريَكخستنى سياسى خؤى دروستئةباء ئةو كاتة سةركةوتووش ئةبا.
 
 
 

 بآلوكرايةوة 7/4/2002( رؤذى 2لةرؤذنامةى ريرزدارى هاوبريدا، ذمارة )
 

 كوردايةتى نةك ثارتايةتى
 

هةةر 1لةذمارة ) بةاوةرِ،  يةك، وةك بريو سةتاش كاذ هةاوبري( ومت: ئيَ يةةدا ) (ى ئةل رؤذنامة
 ماوة، ئةو بريوباوةرِةش، رؤذيَك ئةبى بضيَتةوة قالَبى ريَكخس  بةهةر ناويَكةوة.

ئةةو يةارى  نةة خواز يةك، قسةكة  ى هةنديَك واليَكدراوةتةوة كة ئيَ تةر كاذ جةاريَكى  ةين 
سةةتكارى  لةئيَستادا هةستيَنينةوة وةك ثارتييةك بيخةينة كار. رووبةرِووش هةنديَك سيا

 بةرِيَز ثريؤزباييان ليَكردل.
يةةكى وةك  تةر لةثارتي راستييةكةى بةرجةستةكردنى بريوباوةرِى كوردايةتى، جاريَكى 

كةاريَكى  بةةةآلل  نةة،  ثةريؤزى م سةةتيَكى  ئةةوة خوا كةدا،  بةةؤ كاذي تةةو  بةؤ هةلَكةو جةةؤر،  لةةو 
يةةكى وةك  هةةر ثارتي نةةك  ئةةوة  نةادات.  سةت  مةان دة تةةوةى كورد ئةةمرِؤى نة بةارودؤخى 
كةار  سةتان  تةايى كورد سةةر ثان ئةةمرِؤ لة كةة  تةريش  نةةى  ئةةو ثارتيا هةةموو  كاذيك، بةلَكو 
شةةتا  كةةة هيَ يةةةك  ضةةونكة نةتةوة شةةة،  بةةةلَكو زيانبةخشي يةةة،  هةةةر زيادة يةةان  كةةةن، بون ئة

بةةش لةقؤناغى  نةةك  يةةتى،  نةاى تاكةكان سةتنى وزةو توا سةتى بةيةكخ بةا، ثيَوي يةدا  رزطار
 بةشكردنى ئةو وزةو توانايانة.

راستة فرة ثارتى دياردةيةكى شارستانيةو ريَطةدانة بةديدو بؤضوونى جياواز جياوازو 
بةةةؤ  ئةةةةوة  بةةةةآلل  تةةةاكرِةوىء ديكتاتؤريانةية، سةةةةآلتى  نةةةةوةى دة يةةةا كةمكرد شةةة   نةهيَ
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بةةر كؤمةلَطايةك لةةرِاى بةرام يةَز  ى ثيَشكةوتووى هوشيارة كة واتاى دميوكراتيَتى بزاناء ر
 بطرآء كيَشةكانى تةنيا لةرِيَطةى سندوقى هةلَبةاردنةوة ضارةسةر بكات.

فةةرة  طةةةى  طةةةرة لةرِيَ سةةثء تة يةةةك كؤ سةةت ذمارة شةةتا بةدة كةةوردى هيَ طةةةى  كؤمةلَ
كةة ضةةةكردنى خاكة ضةةة ثار ئةةةنالَيَنا، وةك: ثار يةةدا  نةةةةزان ، ثارتايةت كةةردن،  ةى، داطري

نةة  نةخويَندةوارى، طيانى تريةطةرىء ناوضةطةرى، طيانى تؤلَة سةندنةوةو.. هتد، كة ئةوا
فةةرة  بةةهؤى  يةةان  يةةك ترازان نةةةك لة نةة،  سةةتنى وزةو تواناكا سةتيان بةيةكخ هةةمووى ثيَوي

 ثارتايةتييةوة.
يةةتى ئةازاد  لةل رووةوة فةيلةسووفى ئةلَنانى )تريتشكة( ئةلَا: فرةثارتاي طةة نى  بةؤ 

بةؤ  نةة  ثيَويستة، بةآلل ئةو نةتةوانةى هيَشتا لةقؤناغى تيَكؤشاندان بؤ سةربةخؤيؤ، ئةوا
يةة، وةك  فرة ثارتايةتى ناشيَن، بةلَكو ثيَويستيان بةتةنيا يةك ريَكخستنى نةتةوةييانة هة

تى )كافور( بةلَطةيةكيش ناوضةى )بيدمؤنت( بةؤونة ئةهيَنيَتةوة كة ضؤن لةذيَر كاريطةريَ
 دا.1859دا هةموو ثارتةكان يةكيان طرت لةسالَى 

بةةةةهؤى  نةةةى،  مةةةان بي ضةةةاوى خؤ يةةةةتينان بة نةةةةكانى فرةثارتا كةةةورديش زيا نةةةةى  ئيَ
هةةزاران  وى  خةويَنى  فرةثارتايةتيةوة كوردستان لةثيَنج ثارضةوة بوو بةشةش ثارضة. 

ئةةاوارة كةةورد  نةةى  هةةةزاران خيَزا ضةةوو،  هةةةق رذاو بةفريِؤ لةةَةى كةةرود بةنا ضةةةندين رؤ بوون، 
نةدا  سةةر ثارتةكا قارةمانى طةلةكةمان ناكاو كوذكران. لةبرى ئةوان جاشء ثاش جاش بة
دابةش بوون، رآ لةكةسانى خاويَنء بةتوانا طرياوة، ماألء مولَكى ئةو ميللةتة تةرخانة بؤ 
بةةةكريَطرياوى  كةةةرو  ضةةةندين نؤ يةةدا  فةرة ثارت ئةةاذاوةى  ثةةةناى  يةةةتى، لة سةكةوتى ثارتا دة

بةةناوى ن هةةر  ةيارانى نةتةوةكةمان كارى طيَرةشيَويَناء سيخورِىء تريؤر ئةجنال ئةدةن. 
يةةو  فةرة ثارت ثةةتاى  هةةر  بةوون.  سةت  سةيخورِى درو تةؤرِى  طةروثء  طةةىلَ  يةةوة  فرة ثارت
ئةةةو  كةة  ضةاربنب  يةةا نا بةات،  سةتان ب كةةةريَكى كورد بةؤ داطري ثةةنا  تةةةو  هةةر ثار كةردووة  واي

بةن بةةيوانيان  سةوثايى داطريكةرانة ناو لةةرِيَكخراوى  يةاتر  يةةكان ز يةة كورد شةتى ثارتي . بةط
ئةةكرآء  بةةخت  ضةؤن  ضةةندةو  سةتان  هةاتى كورد نةا دا كةةس نازا ئةضن بؤ طيانى يةكرت، 

 ..هتد.
نةادات،  سةت  كةواتة هةلَكةوتةو بارو دؤخى ئةمرِؤى نةتةوةكةمان بؤ فرة ثارتايةتى دة

يةة. يةةكطرتوو هة هةةموو  بةلَكو ثيَويستى بةخةباتيَكى سياسى  كةةلَبوونى  يةا بةتيَ ئةةويش 
ضةةةترى  لةةةذيَر  نةةوةيان  يةةا بةكؤبوو كةةان،  بةةتى هاورِيَبازة شةةتنانييةكان، بةتاي يةة ني ثارتي
طةارى  بةوترآ رؤذ شةا  سةتانىدا، ئة بةرةيةكى كوردستانى، يا كؤنطرةيةكى نيشتنانى كورد

شة يةةتىء ئة ئةةوة كات شةتنانى،  يةةكى ني بةةآلل كؤنطرة ضةوو،  سةتانى بةسةر ا بةرةى كورد
سةيية  سةايةتيية سيا لةرؤذطاريَكى وةك ئةمرِؤدا هةموو هيَزة سياسيةكانى كوردستانء كة
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سةرتاتيةى  خةةنء  يةان يةك نةةوةو تواناكان كةدا كؤبب با  يةنةكانيش لةذيَر ضةترى كؤنطرةية
 نةتةوةى كورد دارِيَةنء ديارى بكةنء بةرنامةيةكى هاوبةش بؤ خةباتى ئةمرِؤمان دانيَن.

كةؤنط لةةدةرةوةى ئيَستاش سا  سةيَكيان  بةةآلل هةر يةة،  جةؤرة هة لةةو  سةةرةكى  رةى 
كوردستاندان. ئاشكراشة يةكيَك لةو سيانة سةربة ثارتييةكى زانراوة. بةآلل دوانةكةى تر، 
كؤنطرةى نيشتنانى كور لةئةمريكاو كؤنطرةى نيشتنانى كوردستان لةئةوروثا، لةكةسانى 

بةؤ بيَاليةنء نةتةوةيى ثيَكهاتوون. بؤية ئةطوجن ضةةتريَك  نةة  بةدرآء بكريَ ثةا  ا طةشةيان 
ئةةوة  كةاتى  سةتا  ضةوونةوة، ئيَ يةدو بؤ لةةل د كؤبوونةوةى ثارتييةكانى ناو كوردستانيش.. 
هةةر  نةةك  ئةةوةى  بةؤ  هةةبا  سةتاندا  بةوونى لةكورد هاتووة كة هةر كال لةو دوو كؤنطرةية، 

يةك يةةةك نز شةتنانييةكانيش لة يةةة ني بةةلَكو ثارتي نةةةكان،  سةايةتية با ية يةةا  كة تةةةوة،  خبا
شةةيَكى  بةدات وةك كؤش ئةةةجنال  نةة  ئةةةركى نةتةوةييا نةديَك  نةةةبا هة هةيض  يةةا  تةةوة.  كؤبكا
بةةاردنى  نةتةوةيى بؤ يةكخستنةوةى دوو ئيدارةكةى هةوليَرو سليَنانى، سةرثةرشتى هةلَ
يةا  هةةموو  كةات،  شةةنة ب يةةكان تة لةةوةى ناكؤك طشتى دووةل، دانانى دةستوريَك، ريَطرتن 

ئةةو  زؤربةى نةتةوة بةؤ  يةَةى  كةوردو بةرنامةرِ نةدةى  ثيَك بهيَنيَت لةسةر سرتاتيةيَك بؤ ئاي
 مةبةستةو هةر ئةركيَكى تر.

ئةةةةركى  يةةةةتى،  نةةةةك ثارتا يةةةة  كةةةةمان، رؤذى كوردايةتي ئةةةةمرِؤى نةتةوة بةةةةكورتى، 
 رؤشنبريانء هاوبريانى نةتةوةيش، كؤششيَكى لةو جؤرةية لةل بارودؤخةدا.

 
 

 رسياريركى د. جةمال نةبةز دالةوةآلمك بةدواداضوونى ث
 

 فرة ثارتى رةوايةتييةكى نابآ تا نيشتمان رزطارى نةبآ
 

نةةورؤزى )23هاوبريى هيَةامان دوكتور جةمال نةبةز لةذمارة ) ظةارى 2002(ى  (ى طؤ
تةةةوةيى  بةةريى نة كةةراوةى  ـةةـ بآلو سةتان  شةةتنانيى كورد كةةؤنطرةى ني طةةانى  كةؤنطرة(ى ئؤر (

ـ لةذيَر سةرناوى )ئازاد  ىؤ حيزبايةتى(دا ثرسياريَكى بةجيَى كردووة:كوردى 
 بزان  حيزر نويَنةرى بةرذةوةنديى كاية؟

ئةةلَا  لةةكويَوة دآ؟  يةزر  يةةتى ح بؤ وةآلمى ثرسيارةكةى ئةلَا: ثيَويستة بزان  رةوا
نةةةبا  يةةك  يةةوة وةك  لةةبارى بةرذةوةندي هةةةموو  يةةك  نةدامانى كؤمةلَطة كةة ئة لةةوةوةدآ 

ئةةوةش ئةوانةى بةرذةوةندييان و كةةن،  كةار ب كةةوة  ةك يةكة، ثيَويستييان بةوة هةية ثيَ
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نةةبا  كةةوة  بةةهؤى حيزبيَ نةة  كةة ئةما يةة،  نةدى هة مةةو ثيَوة ثيَويستى بةريَكخس ء بةرنا
لةةةةبارةى  تةةةةوة  ضةةةةثةكان ئةدا بةةةريدؤزةى  ضةةةى  ئةةةةوةى بةرثةر جةةةا دواى  نةةةاكرآ، ئن

لةةةبارودؤخى و يةةك  نةةديى وةك  ئةةةلَا: )بةرذةوة يةةوة،  سةةت )بةرذةوةندى( كةةةوة درو ةك ية
شةكردنى  يةة، بة يةار ن بةةروونى د تةا  هةةموو كا ئةبا.. جا لةبةر ئةوةى سنورى ضينايةتى 
تةة  ئةةوةى ديَ يةة.. دواى  سةت ن شةتيَكى را ئةوانةى يةك ثيشةيان هةية بةسةر يةك ضيندا 
بةةؤ  كةةة  ئةةةكات  تةةةوةيى  هةةاوبريانى نة نةةايى  يةةةتى ريَن ثةةةكانى حيزبا نةةة خرا سةةةر  ية

مةةأل شةنبريكردنى كؤ بةةى رؤ ثةريؤزو حيز بةى  نةةةو حيز بةى تاقا كةةى حيز بةةدةنء بريؤ هةةوأل   
يةةةنن  بةةكان بطة نةدامانى حيز نةة دةرةوةو لةئة خةةةلَك بكة شةكى  شةرِةو لةميَ سةةركردةو ثيَ
بةةؤ  ضةةارة  شةةرتين  نةةة با بةةريورِاوة بطة نةةةوةى  لةةةرِيَى طؤرِي كةةةنء  كةةدى نة يةةةتى ية دوذمنا

 كيَشةكانى كؤمةلَطة.
شةةيَك لة تةةارةى وةك بة ئةةةو و بةةةز  يةةةكانى نة شةةة بنةرِةتي نةةديَك لةكيَ ثةةةرتوكى )هيَ

سةيوة،  شةوودا نو سةةدةى ثيَ قوتاخبانةى كورديى سوسياليزل ــ لةناوةرِاستى هةشتاكانى 
يةةة،  ئةةةل بةرة هةةل،  تةةة بةر سةتانى ها بةةةرةى كورد شةتاكاندا،  لةةةكؤتايى هة شةبةختانة  خؤ

يةةةتيكردنيَك سةةتى دذا يةةابوو بةمةبة شةةى ت لةةَةتى ئيَراني سةةتى دةو ضةةى خوا يةةاترى ئةطةر ى ز
تةةوة،  دةولَةتى  يَراق لةكاتى جةنطةكةياندا، بةآلل سا ئةجنامى سةرةكيى باشى ليَكةوة
يةةةةكانء  بةةةة كوردي يةةةَوان حيز نةةةةى ن نةةةاوخؤى كوردكوذا شةةةةرِى  نةةةى  كةةةةميان: راطرت ية
نةةة  لةةةكاتى راثةرِي يةةان  سةةتىء هاوكار يةةةك هةلَويَ يةةان:  شةةتى، دووةم شةةتبوونةوةى ط ئا

سةتان جةةماوةرى كورد سةالَى ثريؤزةكةى  لةةمانى 1991دا  بةةاردنى ثةر سةيَهةميان: هةلَ  .
كةةأل  سةيَيةل تيَ كوردستانء دروستكردنى حكومةتى باشوورى كوردستان. ديارة ئةجنامى 

 و ناوضةى ئارالء ضةكوشى ئامادةش بوو.688بةكاريطةريَتى كؤرِةوةكةو برِيارى 
نةةوةى سةتانىء بةرثابوو نةاوخؤى  ئيَستا، دواى زيندةبةضالَكردنى بةرةى كورد شةةرِى 

نةةى  هةةموو حيزبا ئةةو  ئةاخؤ  سة   شةا بثر تةة.. ئة ئةةو حكومة كوردكوذىء دوولةتكردنى 
بةةةةتى  سةةةتاندا بةتاي شةةةوورى كورد شةةةتىء لةبا سةةةتاندا بةط سةةةةرى كورد ئةةةةمرِؤ لةسةرتا

بةةز ء! بيَطومان نةقوتكراونةتةوة، رةوايةتييان هةية؟ . ضونكة رةوايةتى، وةك دوكتور نة
كةةة لةةةوةوة دآ  نةةديى  ئةةلَا،  هةةةبا لةبةرذةوة يةةاوازى  يةةةكى ج بةةو بةرذةوةندي هةةةر حيز

حيزبةكانى تر. دةى ئاخؤ ئةبا بةرذةوةنديى جياوازى ضواردة حيزبى كوردى لةبةشيَكى 
نةدة  بةة زؤرو زةبة هةةروةها حيز بضووكى وةك رؤذئاواى كوردستانى ثاأل سورية ضىبا!؟ 

 كوردييةكانى ترى باكورو باشوورو رؤذهةآلت؟
لةةةةذمارةى رؤذى رؤذنامةنو مةةةةحلى  سةةنى  بةةةناوبانطى  ةةةةرةر حو شةةةارةزاو  سةةى  و

كةورد 18/2/2002 كةوردو  يةَوان  بةةرةكيى ن ى رؤذنامةى )تايم(ى سليَنانى دا ئةلَا: )دوو
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سةى،   يةكى طرنطى مةسةلةكةية، لةهةوليَرو سليَنانى يةكةم  ثرسيار لةسةركردةكامن ثر
ئة سةتة  نةة ئةوة بوو ضةند حيزبتان هةية؟ بةداخةوة را بةةآلل ئيَ يةة،  ةزمونيَكى دميوكراتي

مةةش  سةتانو ئة يةة لةكورد نةدا هة هةةموو حيزبةكا لةةنيَوان  قةووأل  كةى  كةة خيالفيَ ئةزان  
كةوردى  بةى  ضةواردة حيز كيَشةيةكى طةورةية، تةنها كيَشةى كوردى  يَراق نية، لةسورية 

لةةئيَران، داوا  كةامن هةية، لةتوركيا ضةندين ريَكخراوى جياواز هةية، هةروةها  لةةبرا كوردة
ئةكةل ضاويَك خبشيَنن بةمةسةلةكانداو سووديَك لةئةزمونةكانى رابوردوو ببينن، هةموويان 
ئةةلَيَم:  يةَةوو  بةؤ م هةلَةيان كرد، نامةوآ بلَيَم فالنة حيزر هةلَةى كرد. خؤيان دةزانن، من 

جةةاريَكى دي هةةاتووة  ئةةةوة  كةةاتى  كةةرد،  يةةان  لةةَةى زؤر سةةييةكان هة كةةة سةةركرايةتيية سيا
 تاووتويَى هةموو سياسةتةكانيان بكةن(.

مةةان  يةةة، بيَطو سةةةلةى )بةرذةوةنديى( كةةة مة سةةتةكةمان  كةةى مةبة سةةةر كرؤ نةةةوة  بيَي
نةديى  بةرذةوةندى طةىلَ جؤرى هةية، بةرذةوةنديى طشتىء بةرذةوةنديى تايبةت، بةرذةوة

هةى  مةةألء  هةى كؤ ضةينةكان،  نةديى  تةةوةو بةرذةوة كةة طةورةو بضووك. بةرذةوةنديى نة تا
كةسء.. هتد، بةلَطة نةويستسشة هيض كال لةو بةرذةوةندييانة بةتةواوةتى داب  نابا، نة 
كةة  هةى تا نةة  مةةألء  هةى كؤ نةة  ضةووكء  هةى ب نةة  بؤ طشتء نة بؤ تايبةتء نة هى طةورةو 
بةةؤ  كةراوداو  شةتنانيَكى داطري كةانيش لةني ئةاينء ئاينزا هةى  نةة  ضةينةكانء  هةى  نةة  كةةسء 

سةةت،  يةَر دة يةةكى ذ تةةا نةتةوة يةة  يةةكى ن هةةيض رةوايةتي بةى  فةرة حيز بةةوونى  ئةةوة  بةةر  لة
تةةى  نةةهيَنيَت، و سةت  سةةربةخؤيى بةدة تةةوة  نيشتنان رزطارى نةبا لةداطريكردنء تا نة
ضةةثكة  ئةةو  بةؤ  جنةاو  )ضةثكة طوأل(يش هيض كاريطةريَتييةكى نابا ئةطةر ثشتويَنيَكى طو

 طولَة نةبةستيَتةوة بةيةكةوة.
يةةتى ئةمرِؤ ئةو فرة ريَكخرا يةَك نويَنةرا وة سياسيانةى لةكوردستاندا هةن، بةهيض جؤر

نةةو  سةارد كوتا سةنى  فرة بةرذةوةندى ناكةن، يان بةواتايةكى تر، ئةتوان  بلَيَ : ئةوة ئا
هيضى ىلَ نايةتة بةرهةل، ئةو ريَكخراوة سياسيانةى خؤؤيان بةنويَنةرو خؤيان بةثاريَزطارى 

ك، يا رةطةزيَك، با بةشيَك لةكؤمةلَطةى كوردستان ئةزانن يا ضينيَك، يا ئاينيَك، يا ئاينزاية
سةةربازيى  يةا  يةدارى  سةراويَكى ئ فةةرمانى ليَثر سةتى  ئةدةنة قةلَةل، ضيان ثا ئةكرآ لةئا

 يةكيَك لةرذيَنةكانى ئةنكةرةو تارانء بةغدادو دميةشئ دا؟
شةةط كةةة ثا يةةَك  نةةة: حيزب بةةؤ ؤو ثةةاريَزن؟  نةةة ب ئةةةو بةرذةوةندييا ئةةةتوانن  رى ضةةؤن 

)دميوكراتى( نابا بةخؤيةوة لةقاميشلىدا، ضؤن ئةتوانا سيستنى دميوكراتى لةرؤذئاواى 
كةى  بةا؟ حيزبيَ نةادميوكراتى  كةى  كوردستاندا بضةسثيَنا لةكاتيَكدا رذيَنى دميةشئ رذيَنيَ
نةى  ئاينى لةديار بةكردا ضؤن ئةتوانا ئةو ئاينة بكاتة فةرمانرِةوا لةباكورو لةكاتيَكدا رذيَ

 ة  يلنانى با؟ئةنكةر
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ئايا حيزبيَكى كؤمؤنيستى يا سوشياليستى لةسنةدا، ئةتوانا سيستنى كؤمؤنيسى يا 
هةةةةآلتى  خةةةةلَكى رؤذ هةةةةموو  ضةةةى  بةةةدات ئةطةر ئةةةةجنال  تةةةدا  سةةةتى لةرؤذهةآل سوشيالي
شةورى  بةا؟ لةبا نةدةكان  نةى ئاخو تةاران رذيَ نةى  كوردستانيشى لةطةلَدا با لةكاتيَكدا رذيَ

بةؤ كوردستاندا حيزبة كرودي يةكان ضينطيان نابووة خويَنى يةكرتييةوة، طواية هةر يةكةو 
ثاراستنى بةرذةوةنديى خؤى، لةكاتيَكدا رذيَنى بةغداد هةموويانى ثيَكةوة ئةنفالء كينيا 
بةةةناو  لةةةو  كةةال  هةةةر  بةةؤ  يةةة،  كةةةش لةوةدا يةةة زؤرة جةةدا كويَرةوةري ئةةةكرد، ئين بةةاران 

ميةوكراتى، بةرذةوةندييانة، ضةندين حيزرء ريَكخراوى سيا بةى د ضةةندين حيز هةةبا،  سى 
خةةراوى  جةةؤر ريَك ضةةةندين  هةةةروةها  بةةى(،  ئةةاينزانى )مزه طةةةزى،  ئةةاينى، رة تةةةوةيى،  نة

 قوتابيان، ئافرةتان، ذنان،  وان، كريَكاران، جوتياران!!
يةا  كةةوتنب،  بةابردوو  كةالوى  شةويَن  ئةوانة هةر هةموويان وةك دةوةن بةئاش بكةن، يا 

 ة، هةتا كوردستان رزطارو سةربةخؤ نةبا. ئاسنى سارد بكوتن واي
تةةا  بةةا  يةا نا يةةة  يةةةكيان ن سةتنانة رةوايةتي لةةةو ريَكخ كةةال  هةيض  لةةَيَ   ئةةةتوان  ب يةة  بؤ

 قةوارةيةكى سياسى سةربةخؤو ئارال طرتوومان نةبا.
ئةةةمرِؤ  يةةاخراث،  بةةا  ضةةاك  نةةةوآ،  يةةا نةما نةةةوآ  شةةةوة، ةا يةةةكى تري ئةةةوة وا.. لة 

يةا لةكوردستاندا حيزبيَكى ز شةة!  ؤر هةية، لةوةش ناضا هيض كاميان بةدؤى خؤى بلَا تر
نةة،  ئةةو حيزبا يةة،  نةدى ئةوة لةكةىل حيزبايةتى بيَتة خوارآ، بؤية ضارةسةريَكى مال ناوة
جةؤرة  لةةو  لةذيَر ضةتريَكدا كؤبننةوة، بةرةى كوردستانى كة لةثيَش راثةرِيندا ضةتريَكى 

بةةرةى بوو، ئةمرِؤ ئةو ضةترة طوجناوة نابا، بةت ضةونكة  ايبةتى لةباشوورى كوردستاندا، 
فةراوان  كةة  ئةازادا، مةودا شةوورى  ئةةمرِؤ لةبا كوردستانى ضةتريَك بوو تةنيا بؤ حيزبةكان، 
تةر  سةى  تةةى سيا نةةو كؤمي مةةألء لية بووة، جطة لةحيزبةكان، ضةندين ريَكخراوو كؤرِو كؤ

يةةكانيش، دواى  يةة، نةتةوةي يةةنيش هة سةيى بيَال يةكء هةن، خةلَكى سيا سةاردنى كاذ هةلَث
نةةة  هةةن، ئةوا لةةةوآ  يةَرةو  مةةةأل، ل بةةتاكء بةكؤ طةةةأل )ث.د.ك( دا،  سةؤك لة كةةلَبوونى ثا تيَ
سةةتانى  بةةةرةى كورد ضةةةترى  يةةة وةك لة فةةراوانرت هة ضةةةتريَكى  سةةتييان بة هةةةمووى ثيَوي
بةة  لةةنيَوانى حيز تةةنيا  سةتانى  بةةرةى كورد بةووة،  بةتايبةتى ئةركةكةش زياترو فراوانرت 

شةةطيَ شةةةكانى شؤرِ غةةدادو هيَر نةةى بة نةةةوةى رذيَ بةةةرةو رووبوو بةةؤ  بةةوو  شةةاخدا  رِةكانى 
كةةوردو  تةةوةى  سةةرتاتيجى نة يةاريكردنى  يةةاترة، د لةةوة ز كةةة  ئةةمرِؤ ئةركة يةةكطرتوويى،  بة
كةورديى  مةانيَكى  تةةوةو ز سةايش نة ثةيوةنديى نيَوان ثارضةكانى كوردستانء ثاراستنى ئا

ى لووبيةكى كوردى لةدةرةوةى وآلتء طةىلَ كارى ئةدةبىء زانستيى يةكطرتوو و ثيَكهيَنان
ئةةةجنال  شةةييدا  يةةكى هةمي ضةةةترى كؤنطرة لةةذيَر  كةةوة  نةةةش ثيَ سةةر، ئةوا ضةؤتة  تةرى 

 ئةدريَن. ئيرت با بةسبا خؤبادان بةفرة ثارتايةتييةوة، ئةوة تيَطةيشتنيَكى هةلَةية.
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 2002سالَى  73-58ل 31طؤظارى ئايندة، ذمارة: 
 

 نةتةوايةتى 
 سياسةتةوة بؤ ئةدةب لة

 طةاوطؤه ك ل ط    )اامي  هس  دال
    

 ئا/ عةتا قةرةداغى
 كاميل ذير: 

ئتت  ة  - ئتآ،  بتري  َؤه ستا اايو زالدة   يتتدبآء ى لَئ  طت ر ب ىسةم  ستايارهَ  ئ  ىت ر ى 
 َا ةيو دةي و تاهئ تو َؤ  ئ بآ.

 ى بآ تياهدال. ثيَوهسا  ى سايار َؤ  بدكزهَا  ة ل بوالرهَكدال ا  زهاتسهن دةس آلتو -
يتديو  - لت رزطار ء دالم زرال شت اان،  ست ر  ايَ تت  ةهو، ضارة ستايارهَكو ي  متن  ةك ى 

 دة لَ تيَكو اوردهو س رب َؤ بؤ س رتاس ر  اوردساان ئ بي  .
ستايي او  - بت لَكو رال يتَذ  دال،  يت  ل م يتَ  ي طت  ، قؤياغ اورداله توء ى مو  ي ت  اله تي ل 

 كظاه تيي .ى ميش  زه د     ى ميش  ئا ةلَو مس
بتت لَكو  - يتت ،  ةتت    ر  ت ي ستتؤز )عاتي تتت ييا  هتت تو،  ستتاانء اوردال ستتاو طورد َؤش  ه

 ب رةجنامو ر لس ر   طؤرؤالنء ثيَوهسايو  هايو اوردهش .
شت  اسديو زةمي ت    - يت ، َؤ ستا  ي ت  ةهيا ئت   ئارؤال شت ي اسديو  س رةايرتهن ىؤ بؤ ط 

 سائو يو.ل باربو  بؤ ثارتيَكو ل   جؤرة )اا ه   ب ر ل در 
 ى ساو ي ت  ةهو، ب ىيَ تسهن اؤلَ ا   رالطس  بو نء مانء ئاه دةماي . -
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اتوردهنء  - ات   بت  ة  ئيَ يت   ستاو ىا ب  ا ب ىيَ تسهن ب  ما  ا اور  ي ت  ةهياان، ى 
 ي ت  ةه او جيا الزهن ل ي  ةاايو تس  جيهان.

مت - شت رؤاسدي    ئت م  بت لَكو  اتورد ،  ست ر ئ م طسي يدالي   م حو  ب زمايو   حو  ل 
 زمايو اورد ، اورداله تيي .

ىت ليَ   - ستايان  ةك  رهَئاز  ي قشئ يد ، رهَئازهَ  بو  ا   مارةه ك ل بريهاراليو اورد  ه
ستت،  هتان ثارال رت ت َؤ بيقؤزي  ة بؤ ى مان ئ   م ب سا   رار ء تورك، ب شيع ه توء َ  

 ب آلم ب داَل  ة ى ليَكو درةي كاتئو .
مت تو يوس رهَ  ل ييَوالن يو - سي  اايي  ة، ئ  ة دةرا  ؤ ا  َؤ  ب اورد ئ زاليآء بؤ َ 

كتو  ىت ر م َ ستيَت،  يتَ  ب و ىت ر زماي ئت  ة ب  ستيَت،   ه ييَ  ل  ه ي اايو ي ت  ة  اورد ئ يو
 اوردة.
ئتت    - ئتت زالين،  بتت اورد  هتان  ضتتويك  َؤ اتتوردن،  متولَكو  بتت رةاات  لتتوتةوء  شتار   ه 

 اوردن. يوسي اي شيان ا  ت رَاين بؤ اورد، مولَكو
 

 عةتا قةرةداغى:
مامؤساا ااميي  هس ه ايَك  ل   ق لَ م  دهارالي   ا  ما ة  ضي سالَ  ل َ م تو ئ دةبء 
طتؤرالن،  اولاو ر  ي ت  ةهو اورددال ب ردة الم ، ض  ةاو شاعريهَكو ي ت  ةهو ي  ة  د ال  

يتدال جيَ تا  ض  ةك يوس رهَ  ل بوالر  يوسي و ي ت  ةهوء طةاوطؤاسديو بري با ةرؤ  ي ت  ةه
اتان  دهار  ى ه ، بؤ رهَ يان ل ئ زمو يو ئ م يوس رة ب ى لَوهَستء دلَسؤزة  مي   ت ا مان، ثيَ
ظتار  ئاه تدةش  ستاو طؤ ستازبك هنء َوهَ ت راليو َؤش  ه لتَدال  َؤشئو  ئ م طةاوطؤه   ل ط 

 زهاتس ب بؤضو ي اايو ئاش ابن.
 

 ة؟ ها ى رد  ايان ثيَك  ة؟* ل اوهَوة دةسااان ثيَكسد؟ ل شيعسة ة هان ل سياس ت  
بوومة  يةنطرى  1948لةسياسةتةوة، هيَشتا تةمةمن ضواردة ساأل بوو، واتا سالَى  -

ؤةةوةبوو،  حيزبى آلرر )حيزبى شيو ى  يَراقى ئةوسا(، ئةل  يةنطريييةل بةهؤى مامةكا
لة ب. ر. بةتايبةتى سةى تةها كة ئةوسا وتاربيَةى ئةو حيزبةبوو، براكانى تريشى، بيَجطة 

يةةاتر  شةةم ز بةةوون،  يةنطريييةكة بةةة  ئةةةو حيز ضةةا كةكانى  مةةة  ئةةةوانيش لةئةندا هةةةورى، 
 ضاوليَكةرى بوو، واتا با ئةوةى شتيَكى ئةوتؤ لةبارةى بريوباوةرِى شيو يَتييةوة بزامن.

كةة  كةردةوة  نةدا بآلو لةبارةى هةلَبةستء نوسينةوة.. يةكةل هةلَبةستم لةرؤذنامةى ذي
بو، خؤل هةلَبةستةكةل بؤ برد،  1954طؤران سةرثةرشتيارى بوو. سالَى ئةوسا مامؤستا 



148 
 

سةةتة  ئةةةو هةلَبة بةةةردةوال مب. دواى  كةةة  هةانى دال  طةةرمتء  يةةَزى ليَ يةةةوة، زؤر ر كةة خويَندي
 ذمارةيةك ضريؤكء نوسينم هةر لةذيندا بآلوكردةوة.

طتؤرالن جي يت  ة   يتَوة ل  ضتو ئ هتا  طتؤرالن.. ئا تت  ة؟  * ئيَوة ي  ةه ك بو ن ل د ال   ادةاا
 ب رؤال  ج ياباان اام ل ي  ة  د ال  طؤرالن توالييوه تو بئيَا  َا ةيو دةي و تاهئ تو َؤ ؟

بةةةبرادةر،  - شةة   شةةنابوول، بووي يةةَةة ئا مةةن بةو كةةة  مةةابوو  طةةؤران  شةةتا  وةك ومت هيَ
ئةطةرضى ئةو بةتةمةن لةمن زؤر طةورةتر بو، لةبةر ئةوة من نةوةى سةردةميَكى طؤرانء 

طةةر  نةوةى دواى نةابينم مة ئةةوتؤ  يةةكى  يةة جياكةرةوة هةةل. بؤ بةوولء  ئةو سةردةمةش 
سةالَى ) مةن لة شةيو ى 1958لةرِووى بريوباوةرِى سياسينانةوة. كة  لةةحيزبى  (ةوة وازل 

لةةرِووى  هيَناو ريَبازى كوردايةتيم طرتة بةر، ئنجا بوون بةخاوةنى دةنطى تايبةتى.. ئةوة 
يةةة سةةتيار خؤ نةةدة بةهة سةةتةوة، بة نةةدباء هةلَبة طةةةر بةهرةمة سةةتياريَك ئة هةةةر هة وة، 

بةةآلل  ئةةبا.  خةؤى  بةةتى  طةى تاي خةاوةنى دةن هةلَبةستةكانى زادةى بريى خؤى بن، ئةوة 
تةة  ئةةوة نابيَ لةةوةوة،  بةا لةلء طةرتن  ضةاوليَكةرىء وةر خةةريكى  هةةر  ئةطةر هةستياريَك 

 دةنطى تايبةتى خؤى، مةطةر مؤركى تايبةتيى خؤيانى ليَدةن.
شتيعس  * رالتان ضي   ل س ر ئ  ة  ا  ى يدؤ ا   ثيَيان  اله  ل د ال  طؤرالن دةي يَكو 

 ئ  تؤ در ست ي بو ة ا  ل ط   ئ  دال ب رال رد بكسهَت؟
خةاوةنى  - ئةو بةراوردة، هةر خؤى لةخؤيدا هةلَةية، ضونكة وةك ومت هةر هةستيارآ 

يَويَكء ثرتةقالَيَكء دةنطى تايبةتى خؤيةتى، واتا جياوازة لةهةستياريَكى تر، تؤ ناتوانى س
نةديَتى  كةةو تايبةلة ضةونكة هةرية نةدا،  طةةأل يةكرتيا هةناريَكء هةرمايةك بةراورد بكةى لة
سةتياريش  يةة. هة خؤى هةيةو هةريةكةشيان جؤرة كاريطةريَتييةكى لةسةر خبؤرةكةى هة
سةةردةمى  هةرواية. لةبةر ئةوة طؤران، نة لةطةأل هةستيارةكانى ثيَش خؤى، نة ئةوانةى 

سةةتيارةو خة هةةر هة جةةا  ئةةكرآ. ئن بةةةراورد  شةيدا  سةةتيارانى دواى خؤ طةةأل هة نةةة لة ؤى، 
جةةماوةرى  يةَةيَك  خةؤشء طؤرانيب هةةر دةنط ضةؤن  يةة وةك  خةؤى هة بةةتيى  جةماوةرى تاي
تايبةتى خؤى هةية، بةآلل ئةل قسانة هيضيان ئةوة ناطةيةنن كة هةستيارى ضاكء ضاكرتو 

سةةردةمى ضاكرتين نية، بة ى منةوة طؤران لةهة طةؤرانء لة ستيارة ضاكرتينةكانة. ثيَش 
سةةةتيارة  هةةةةردى لةهة يةةةَردو  مةةةةحوىء ثريةم لةةةةوىء  خةةةانىء مةو نةةةاىلء  شةةةدا  طؤراني
نةة  جةا ئةما كةدا. ئن طةةأل ية كةةين لة بةةراورديان ب ضاكرتينةكانن، بةآلل ديسان هةر ناتوان  

اريَتييةكةيان بؤضى ئةبا لةهةستيارة ضاكرتينةكان بن بةرِاى من؟ ضونكة بةهرةى هةستي
سةتيرت  نةةوةيان لةهةلَبة بةةرزة، وردبوو سةتدا  زؤرة، ئاستى رؤشنبريييان لةزانستى هةلَبة
كةردبن  زؤرة، لةوةئةضا كة بةضاكى بةهةلَبةستةكانياندا ضووبنةوةو ثؤشتةو ثةرداخيان 
كةةل  ئنجا دةريانستنب كة ئةوانة مةرجةكانى هةستيارى ضاكرتينن بةتايبةتى مةرجى ية



149 
 

زؤرةكةية، بةرِاى من مةرجيَكى تريش طرنطة، ئةويش ئةوةية ثيَويستة هةستيار  كة بةهرة
تةةنيا  طةؤران  نةة:  بةؤ ؤو يةدا،  هةةبا تيا خؤى بدؤزيَتةوة لةبواريَكدا كة زياترين دةسةآلتى 

 لةهةلَبةستى وةسفدا لةهةستيارة ضاكرتينةكانة.
ئت  ة  * اام رالن طسي يي او زكر  ثيَدرال.. ئاها ئ   طسي يثيَدالي  ى  بتؤ   لَو ثارتو ي بو  

 اام رالن ل ب رالمئ ر طؤراليدال ب رز بك ي  ة ل ااتيَكدال طؤرالن ل س ر شيوعي اان حساب دةاسال؟
دوورنية، هةمان قسة بةرامبةر طؤرانيش هةرواية، طؤرانيش شيو يةكان طرنطييةكى  -

سةيَ شةى بنا بةةكوردو بةجيهاني بةةزوويى  ئةةوةى  بةةآلل زؤريان ثيَداو هؤكاريَك بوون بؤ  نن، 
لةةهى  شةى  طؤران بةوة سةركةوتنى بةدةست هيَنا كة خؤشى هةستياريَكى بةرزو بةهرةكة

 كامةران زؤر زياتر بو.
شتيعس   ضت يدؤ  * ج يابت  ةاو شاعري  ركش ئريهَ  ا  ل بالَو ي ت  ةهو بو هت.. ئاها تا 

ستا  ي ت  ة اتورد اورد  قؤياغ ا   ئيَوة دةربسؤ  ئازالر  ل ى مايكاتدال َوالستء  ه يت اايو  ه
 بو ة؟
من ئيَستاش هةر نةتةوةييم، قؤناغةكةشم بةسةرنةضووة، ثيَنووسةكةشم هةميشة  -

لةكارداية لةبوارى نةتةوايةتيدا، خالَيَك كة شايةنى روونكردنةوة با لةوةآلمى ثرسياريَكى 
ة، ئاوادا، ئةوةية كة هةلَبةستى كوردى، لةبوارى نةتةوايةتيدا، دوو قؤناغى بةخؤيةوة ديو

تائيَستا، قؤناغى يةكةل قؤناغى ثيَش قوتاخبانةى بريى نةتةوةيية لةكوردستاندا، بةر لةل 
ئةةل  سةةرةتاى  خةراوةوة.  يةى ريَك قوتاخبانةية، كوردايةتى نةخرابووة ضوارضيَوةيةكى فكر
يةةك(ةوة  كةةورد )كاذ يةةةكيَتى  نةةةوةو  ئةةازادىء ذيا لةةَةى  سةةتبوونى كؤمة يةةة لةدرو قوتاخبانة

سةؤزيَك  14/4/1959 دةستثيَئةكا، واتا كةورد، وةك  سةتيارانى  بةر لةل قوتاخبانةية، هة
لةةرِةطء  كوردايةتيان ثيادةئةكرد، واتا نةضوبوونة ناو قوآليى كيَشة نةتةوةييةكةمانةوةو 
ريشةوة ثيا بضنةوةو لةبريوباوةرِة نامؤكان بةكوردايةتى جياى بكةنةوةو بةوردى بةشويَن 

نةة ريَطة ضارةكاندا بطةرِيَنء ئاماجن خةاأل خبة كةةنء  يةار ب سةرتاتيجيَك د ة دوورةكانى وةك 
نةةدنى  بةةؤ بةئةجنامطةيا بةةدةن  مةةةأل  هةةةولَيَكى بةكؤ مةةنء  سةةتء دوذ تةةةكانى دؤ سةةةر ثي

 ئاماجنةكانى كوردايةتى، تؤ برِوانة ئةل هةلَبةستة:
 

 ويشان شاردةوة طةورةى طةورةكان  هورمزطان رمان ئاتران كةان
 اى ثالَةيى هةتا شارةزوورطن  زؤركار ئارةر كردنة خاثوور

 مريد ئازا تلى وةرووى هوينا  شنء كنيكان وةديل بشينا
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  (1)بزيكا نةكا هورمز وة هيض كةس رةوشت زةردشرتة مانوة با كةس
 واتا:

طةةةةةةورةى   مزطةوتان رمان، ئاطران كوذان شةةةةةاردةوة  يةةةةةان  خؤ
 طةورةكان

 رديَى كريَكاران هةتا شارةزوو  زؤردارى  ةرةر كردنى خاثوور
 ثياوانى ئازا لةخويَنا ئةتالن   ذنانء كضان بةديل ئةطريان

 يةزدان بةزةيى نةهات بةهيض كةس  رةوشتى زةردةشت مايةوة با كةس
نةازانرآ كةةى  كةوردة، ناوة سةتياريَكى  سةتى هة ضةةرميَك *ئةمة هةلَبة ضةة  سةةر ثار ، لة

تةةوة نةةى  دؤزراوة هةى رؤذا سةةليَنانى،  هةةزارميَردى  شةانةو  شةةكةوتةكانى جيَ يةةكيَك لةئة لة
ئةةةبين   سةةالميةوة،  حةةاتى ئي بةةةناوى فتو بةةةوة  يةةةن  ةرة سةةتانة، لة  نةةى كورد داطريكرد
هةلَبةستةكة بريتية لةتةنيا دةربرِينى سؤزيَكى رووتء هيضيرت بةرامبةر كارةساتيَكى زؤر 

تةرةوة. طةورةى ثرِ لةزؤرو ستةمى داطريكردن يةةكى  ى نةتةوةو نيشتنانيَك لة يةن نةتةوة
سةتيَكى  هةلَبةستةكة دةربرِى ئازارةكةى ئةو كارةساتةية. بةآلل دةربرِى هيض خواستء وي
يةةةان  بةةةةرِيَزتان،  سةةةيارةكةى  سةةتى ثر لةةةةو رؤذةدا وةك مةبة نةةةةبووة  كةةةورد  تةةةوةيى  نة

شةةية ئةةو كيَ لةةو  بةدةربرِينيَكيرت هةستيارةكة نةيزانيوة ضارةسةرى  كةة  ئةةكرآ  ضةى  بة
 رؤذةدا رووى كردؤتة نةتةوةكةى.

بةوارةدا،  لةةو  هةةر  تةازةش  سةتيَكى  ئةوة ؤونةى هةلَبةستيَكى كؤن، با ؤونةى هةلَبة
ئةةويش  كةورد،  سةتيارانى  شةرتين هة كةة لةبا لةان يةكيَ كةة وةك و هةلَبةستيَكى طؤران با، 

كةة هةلَبةستى )شةهيد(ة، كة بةبؤنةيةكى وةك بؤنةى ئةو هةلَبة تةراوة  سةةرةوة و سةتةى 
يةةن 1930شةرِى بةردةركى سةراى شةشى ئةيلوىل ) هةةر لة  ئةةميش  كةة  (ة لةسليَنانى 

مةان،  سةتانى داطريكراو كةوردو كورد زؤردارانى  ةرةبةوة ئةجنال دراوة بةرامبةر نةتةوةى 
سةاتةية  ئةةو كارة كةةى  بةرِى ئازارة سةؤزيَك دةر تةةنيا وةك  ئةبين  ئةل هةلَبةستةش هةر 

 
 (.130 ة ئةدين سوجادى، ميَةووى ئةدةبى كوردى دى.ل ) (1)

ـةـ 26* هاورِآ باخةوان )لةئاآلى كوردا ــ ل  يةَى 2001ــ ضاثى دةزطاى سةردةل  ( ث
سةةتيَكى  تةةرةوة، هةلَبة نةةديَكى  بةةة ى هة شةةتيية،  شةةاليارى زةردة سةةتى ثري يةةة هةلَبة وا

ضةاوة دروستكرا ضةونكة سةر كةةل،  يةى نا يةةى دوا وةو بوونى نةبووة! من ثشتطريى ئةل را
 ميَةوويية رةسةنةكانيش، هةمان مةرطةسات ئةطيَرِنةوة ــ ذير.
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شةةى بيَئ تةةواوى كيَ سةةرى  كةة ضارة بةدات  شةان  تةةوةيى ثي ةوةى خواستء ويستيَكى نة
 كوردمانى ثيَبكرآ:

 شةقةى شةستريو قرضةى دةسرتِيَةو هةلَنةتى سونطى
 بةخويَنى وردى با تاوان شةثؤىل خستة سةر جادة
 نةما جوانا كة سونطى نةيسنا سةد كةرةت سنطى

 ادةنةما ثيَرآ لةريزى طوللة بووبا قةلبى ئاز
 تةنيا ضارةسةرييةك كة طؤران بؤى ضووة، سةندنةوةى تؤلَةيةكى ئةو كارةساتةية:

 ئةطةر خواى طةورة بةخشى ثيَت هةتيوآ ثيَى بلَا رؤلَة
 (2)لةمن فرميَسكى ويست باوكت، لةتؤش داوا ئةكا تؤلَة

تةا  نةاكرآ، وا يةةك  سةةندنةوةى تؤلَة تةةنيا بة نةة  ئةةو رووداوا كة لةراستيدا ضارةسةرى 
نةةةش ئةة شةةتووين ئيَ ضةةةنديان ليَكو ةوان 

مةةةن  يةةةة  نةةةةوة. بؤ نةةةةيان ليَبكوذي ئةوة
نةةةى  هةةةمان بؤ بةةؤ  كةةة  سةتيَكندا  لةهةلَبة
بةةةل  مةةة،  سةةةرا وتوو بةةةردةركى  شةةةرِى 

 جؤرة بؤ ضارةسةرى كيَشةكة ضوول:
 ئةى شارةكةى  ةولة سيسة
 بةلَيَن با ئةو دةستة ثيسة

 كة هةروا بةدةستى ئانوةست
 بةستجؤطةلةى خويَناوى هةلَ

 ئةبا ئيَنةى دلسؤزى تؤ
 ئيَنةى كوردى نةوةى ئةمرِؤ

 بؤ تؤلَةى خويَنى رذاوات
 كوردستانى زةوت كراوت

 ثشتيَنى تؤلَة ببةست 
 نةيكةينةوةو رانةوةست 

 تا تيَكرِا ئةل خاكة ثاكة
 خاكى ئةل كوردة ضا كة

 ئةخةين بةديار، يةك تةنوثؤ

 
 .266ديوانى طؤران، ل  (2)
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 (3)بةدةولَةتيَكى سةربةخؤ
مةةن وةك هة تةا  لةةةرزطارىء وا شةةانة  جةؤرة كيَ ئةةةو  سةةةرى  تةةوةيى ضارة سةةتياريَكى نة

نةةى  ئةةبينم. ؤو سةتان  سةةرى كورد بةؤ سةرتا دامةزراندنى دةولَةتيَكى كورديى سةربةخؤ 
ضةةندآ  تةا  كةة  بةةرِيَزتان  سةيارةكةى  مةى ثر بةؤ وةآل تريش زؤرة، بةآلل وابزامن ئةوة بةسة 

تةدا خو ئةازارو لةهةمانكا كةوردة. هةلَبةستى ئيَنة دةربرِى  يةةكانى  سةتة نةتةوةي سةتء وي ا
كةةل،  يةةتى( ية يةوانى )كوردا كةرِاى د ثيَويستة ليَرةدا ئةوةش بلَيَم كة ئةل هةلَبةستةلء تيَ
نةةرانى  يةةكيَكم لةدامةزريَ مةن  يةكةل بةرهةميَكى ئةو قوتاخبانةى بريى نةتةوةيية بوو كة 

بةةز، ئ جةةمال نة بةدولَآل لةطةأل هاوبريةكانى ترمدا: )مامؤستايان ــ د.  هةةردى،  ة محةةد  ة
 جةوهةر، فةرةيدون  ةىل ئةم ، د. احسان فوئاد، فايةق  ارف(.

ئتو  ات  تو ن، اايَ اتورد  دةر هت تو  * ج ياباان  ةاو ق لَ ميَكو دهار  م س ل   ي ت  ال
َتات.  جت ياباان دةردة ىت   ء ر اليي ت اايو  )اورداله تي ا   ح م   م   ا ره   ب شيَكو 

ئت ر ئيَساا جارهَكو تس ض مت  ب رالم ات  ح  ستا ه   اا ئت   ئارؤال ستاو  ؤن دةرؤ الييا  ى مان ى لَوهَ
 ب م س ل   اورداله تو؟

ئةةةو  - مةةى  نةةة( وةآل بةةرِواو رذيَ نةةةوةو  يةةةتى بزوت بةةةكتيَبى )كوردا خةةؤى  كةةاتى  نةةة  ئيَ
ئةةو  كةة  شةاندا  ئةةوةمان ثي يةَةى  يةةوةو بةدر كةةرمينان دا مةة   مةةى  كةة حة سةراوةى كا نو

 ةر كوردايةتى ئارِاستةيةكى هةلَةية.ئارِاستةيةى ئةو بةرامب
ئيَستا وا زياتر لةنيو سةدة بةسةر ئةو كةينوبةينةدا تيَثةرِى، حةز ئةكةل ئة ارةيان 

 رووداوةكان خؤيان وةآلمى ئةو ئارِاستةيةى ئةوو تيَكرِاى ضةثى كوردو جيهان بدةنةوة.
يةَةوويى  يةةكى م يةة، وةك ئيَنة ثيَنانوابوو كوردايةتى شتيَكى دةسكردى ثلة بةةتى ن تاي

يةةتيش  بةووة، كوردا كةورد  كةة  لةةو رؤذةوة  هةةر  نةانوابوو  ضةثةكان ثيَيانوابوو، بةلَكو ثيَ
هةةرة  نةدةرى  ئةةميَناء  ها هةةر  بةا  هةان  هةانيش جي تةا جي يةةو  سةتاش هة ثةيدا بووةو ئيَ

نةةدا. لةةةذيانى نةتةوةكةما ئةةةبا  شةةكةوتنيَك  نةةةوةو ثيَ جةةؤرة بزوت هةةةموو  ضةةينةيى   (4)بن
 وتبوول: بةهةلَبةستيش

 كوردايةتى       
 هةواو سؤزى ئةل ئاوازة  نؤتةى سروودى ئةل سازة
 دةمارى لةش ديَنيَتة جؤش  هةتا بلَاى دلَطرية، خؤش
 كوردايةتيم قؤناغى نية  ئةلَا كردةل جيَى داخ نية

 
 .47ديوانى هةلَبةستةكانى ذير، ضاثى يةكةل ــ سويد ــ ستؤكهؤلَم، ل (3)
 بزوتنةوةو برِواو رذيَنة ــ زةردةشت.لةكتيَبى كوردايةتى  14و  13 ثةرِة  (4)
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 مةشخةلَيَكة بؤ طةلء هؤز  ئاماجنيَكة نةمر، ثريؤز
 (5)و ذيرةريَطةى ثياوى دانا  فةلسةفةو باوةرِو برية

تةا  شةرتةو  يةةتى خؤ سةروودى كوردا ئةاوازى  سةؤزو  وا دواى نيو سةدة، هةست ئةكةين 
هةةموو  يةةتىء  كةة كوردا سةثا  كةةوتء ضة ئةةوة دةر ئةبا دلَطريتر ديَتة طوآ، بةكردةوةش 
نةدوو و  شةة زي سةتييةكى هةمي بةةلَكو را يةَةوودا،  يةة لةم يةَك ن طةةأل، قؤناغ نةتةوايةتيشى لة

بةؤ هةميشة ئاوةلَى مرؤظاية سةةيةمان  ئةةل ق سةتيى  يةَةوودا، را ضةاوطيَرِانةوةيةك بةم يةة،  ت
دةرئةخات لةرابردوودا كة ضؤن بزويَنةرى زؤربةى شةرِو كيَشنةكيَشةكانى مرؤظ، بزويَنةرى 
تةةةواو  يةةةكى  نةةدا بةلَطة بةةردووى نزيكنا سةةتةمى را سةةةدةى بي لةةةنيوة  بةةووة،  تةةةوةيى  نة

كةة سةنيَنةر بةدةستكةوت، ئةويش هةلَوةشاندنةوةى  بةوو  نةة  فةرة نةتةوةييا تةة  ئةةو وآل
طةةل ) نةة نةتة يةةةرذيَ سةةالفياو األمم سةؤظيَتء يوطو يةةةكيَتى  فةةرمانرِةوابوو، وةك  يةَدا  (ى ت

ضيكوسلوفاكيا، ئةبوو، بةثيَى بريدؤزةى ضةث، ئةل وآلتانة كة لةقؤناغى سؤشياليستىدا 
بةةثيَى بريد يةةةتى،  ضةةونكة نةتةوا شةتاية،  يةةةتيان بةجيَبهيَ ئةةةوان، بةوون، نةتةوا كةةةى  ؤزة

نةةةةدنء  بةةةةؤ رووخا سةةةةةرةكى  نةةةةةرى  ضةةةةى ثالَثيَوة سةةةةةرمايةداريية، كة يةةةةةكى  دياردة
كةة  ئةةمرِؤش  بةوو،  نةة  نةةرى نةتةوةييا نةة، ثالَثيَوة ئةةل وآلتا هةلَوةشاندنةوةى رذيَنةكانى 
يةان  هةان واز تةةوةكانى جي كةال لةنة هةيض  نةابين   يةة،  نةة( لةئارادا هةانطريى ) و باسى جي

 ن هيَنابا.لةنةتةوايةتيى خؤيا
مةةة  نةةاكرآ( ئة ضةةار  نةةةبا  يةةةوة  بةةاوةرِى نةتةوةي لةةةرِيَى بريو ضةةينايةتى  شةةكيلةى  )مو

نةة(. 41رستةيةكة لةرستةكانى  ثةرِة ) بةرِواو رذيَ نةةوةو  يةةتى بزوت (ى ناميلكةى: )كوردا
سةتانة  سةتى كؤمؤني نةى سوشيالي كةة رذيَ سةتةمدا  ئةوةبوو هةر لةرؤذطارةكانى سةدةى بي

نةةكرا، فةرمانرِةواى ذمارة يةك لةوآلتةكانى جيهان بوو، كيَشةى ضينايةتى تيَدا ضارةسةر 
لةو وآلتانةدا، راستة سةرمايةدارةكانى ثيَش ئةو رذيَنانة لةسةرمايةكانيان دامالَران، بةآلل 
لةَةت.  سةةرمايةدارى دةو يةةتىء  سةةرمايةدارى ثارتا يةدابوو:  تةر ثة سةةرمايةداريَكى  جؤرة 

هةة سةاوةكانيش  نةدةلَى ضينة هةذارو ضةو ئةةوة طة نةةوة،  سةاوةيةتى ما هةةذارىء ضةو ر بة
تةةةة  طةةةةر لةوآل ضةةةةوانةوة ئة سةةةتا. بةثيَ لةةةةو وة بوة كةةةارطيَرِيش  شةةةتى  يةةةَمء بةدرِةو رذ
لةةو  هةةلَطرِآ،  سةرمايةدارييةكاندا هةىل رةخساو هةبا بؤ ئةوةى خةلَكى ضابوكء بةتوانا 

انى سؤشيال ــ دميوكراتدا وآلتة سوشيالستانةدا ئةو هةلةش نةبوو، كةضى ئةبين  لةوآلت
يةَوان  شةايى ن تةر، بؤ يةةكى  يةا بةواتا سةةركراوة.  تارِادةيةك كيَشةى ضينايةتيان تيَدا ضارة
كةةمرتة  لةَةت، زؤر  هةى دةو يةةتىء  ضينةكانيان تيَدا كةمكراوةتةوة. سةرمايةداريَتى ثارتا

 
 لةديوانى كوردايةتى بريوباوةرِمانة ــ ئاماجنى نزيكء دوورمانة ــ ذير 44 ثةرِة  (5)
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شةةوة، وةك لة بةة ى ئيَنة هةةبوو،  سةتةكاندا  ثةةرِة لةوةى لةوآلتة سؤشياليستة كؤمؤني  
تةةنيا 38) يةةتى،  سةتانء كوردا سةتى كورد (ى ديوانى كوردايةتيةكةمدا وتوومة: )خؤشةوي

 اتيفةى رووت نية، بةلَكو بةرةجنامى فةلسةفةى طؤرِانء ثيَويستيى ذيانى كوردايةتيشة، 
يةةتى،  ضةاوةى ذيان شةتنانيةتىء سةر كوردستان خؤشةويستى نةتةوةى كوردة، ضونكة ني

كةورديَكى كوردايةتيش بؤ ثاراست جةا  يةةتى،  شةطوزةرانى نةتةوةكة نى ئةل نيشتنانةو خؤ
تةا  بةةختكات، وا نةاوةدا  لةةل ثيَ خةؤى  خاوةن بريوباوةرِى كوردايةتى كة ئامادة با طيانى 
يةة  يةة  ى وا كةوردة. بؤ نةداميَكى  هةةموو ئة هؤطرى هةموو كوجنيَكى كوردستانةو دلَسؤزى 

 (6)كورديَكى تر بضةوسيَنيَتةوة. هةموو كورديَك ضونيةك مافى هةيةو نابى كورديَك
كةى  نةدا رذيَنيَ جيَى خؤيةتى ليَرةدا هيَنا بؤ ئةوة بكةل كة هيَشتا لةهيض وآلتيَكى جيها
كةةةورديى  تةةةةوةيى  بةةةريى نة نةةةةى  ئةةةةوةى قوتاخبا سةةةتةقينةى وةك  نةةةةى را نةتةوةييا
يةةةى يةةَم بؤ نةةدآ رذ ضةةى هة نةةبووة. ئةطةر فةةةرمانرِةوا  ئةةاراوةو  تةةة  سةتياريَتى، نةهاتؤ  خوا

سةتء  نةتةوايةتيى لةخؤيداوة. ئةو ثارتء تاكء كؤمةآلنةى فةرمانرِةوايةتييان طرتؤتة دة
يةةا  سةةيَننةوة.  سةةتيان ئةضةو يةةَر دة نةةةكانى ذ كةةةنء كةمي يةةةوة كارئة بةةةناوى نةتةوايةت
يةا  كةةن  تةاآلن ئة تةةوةكانيان  سةامانى نة يةا  نةتةوةكانى خؤيان تووشى نوشوستى ئةكةن 

ئةةدةن  دادى كؤمةآليةتى بةرثا ناكةن ئةةوة  هةةولَى  يةا  نةاطرن  مةرؤظ  مةافى  يا ريَز لةياساو 
 رةورِةوةى ميَةووء شارستانى بطيَرِنةوة بؤ دواوة.. ئةوانة نةتةوةيى ن . 

ثيَشبينيةكى ترمان لةو ناميلكةيةدا: كاريطةريَتى رةخساندنى هةىل ضونيةكة لةبةردةل 
بةةئازا ئةةبا، هةموو ئةنداميَكى كؤمةلَطةى كوردستانىدا، ئةوةش  ئةازاد  بةةئابووريى  دىء 

مةةة  مةةتى، ئة هةى حكو يةةةتىء  سةاندنةوةى ثارتا ضةينايةتىء ضةو سةاندنةوةى  دوور لةضةو
مةسةلةيةكى زؤر طرنطة كة رؤذ لةدواى رؤذ ثةيرِةوكةرانى زياتر ئةباء سةركةوتنى ديارو 
بةرضاو بةدةست ئةخات. شيكردنةوةو لةسةر رؤيشتنى ئةل ديدوبؤضوونة زؤرى ئةوآ كة 

 رةدا ئةو ماوةيةمان نيةو بؤ هةليَكيرت.ليَ
هتا  ىت بو .. ئا تتان  * ج ياباان  ةاو سياس ت ل اا ه ء ثاشايي  ل ثاسؤادال شوهَ و دهار
ئت    ط ش ي اسديو ئ   ئارؤالسا  ي ت  ةهي  بؤضو دةطيَسؤي  ة؟ ل ااتيَكدال ئ   ثارتاي   ا   ةاو 

     ض يداله تيي  ة ط ش هان اسد  ة؟ئارؤالسا ه  ي ت  ةهو ي بو ن ب شيَوةه او ب ربآل  ل رؤ
ديارة بةرِيَزتان ئةزانن كاذيكء ثاسؤك، دوو ريَكخراوى سياسى بوون، وةك دوو  -

ثارتى، لةسةر بنضينةى بريوئايدياى نةتةوةييانةى كوردى دامةزران. سةرةكيرتين هؤ بؤ 

 
 .1960كوردايةتى ــ هةلَبةست، ضاثى يةكةل  (6)
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بؤ ثارتيَكى  طةشةنةكردنى ئةو ئارِاستة نةتةوةييانةية، خؤشنةكردنى زةمينةى لةبار بوو
 لةو جؤرة بةر لةدروستبوونى.

ئةوةى لةرِووى كردةييةوة ثيادةكرابا، ئةوةية ريَكخراويَكى لةو جؤرة، سياسى، يا 
ئاينى، لةثيَشدا زةمينة هزرييةكةى بؤ ئامادةكراوة، واتا بريوباوةرِةكة بةخةلَكى 

اوة، ئةوسا، ريَكخستنى بؤ ناسراوةو  يةنطرانى بؤ ثةيداكراوة، يا بلَيَ  باوةرِيان ثيَهيَن
كراوة لةشيَوةى ثارتييةكدا، يا لةشيَوةى شؤرِشيَكدا، يا فةرمانرِةوايةتييةكدا، بؤ ؤونة: 
ئاينةكان لةثيَشدا بةكتيَبة ثريؤزةكانيان وةك ئاويَستا، تةورات، ئنجيل، قورئان بةخةلَكى 

وة، ئةوسا ضوونة ئاشنابوون. دواى ئةوةى ذمارةيةك  يةنطرى طوجناويان ليَكؤبوونة
قالَبى ريَكخستنةوةو دةسةآلتيان بؤ دروستبو، هةروةها بةر لةثيَكهيَنانى حيزبة 

شيو يةكان، برييارةكانى وةك ماركسء ئينطلس بريؤكةكانيان خستة سةر كاغةزو 
خةلَكيان ثيَئاشناكرد، ئةوسا حيزبة شيو يةكان دروست بوون، لةئةلَنانياش بةر 

يانة، برييارةكانى وةك فيختةو هيطألء هريدةرو نوفاليسء لةريَكخستنيَكى نةتةوةي
مويلةرو تريتشكةو نيتشة، بةنووسينة نةتةوةييانةكانيان زةمينةيان بؤ ريَكخستنيَكى 

نةتةوةيىء دوايى بؤ دةولَةتيَكى نةتةوةيى رةخساند، بةلَيَنى بلفؤريش دةيان ساأل ثيَش 
كء ثاسؤك ثيَش زةمينةخؤشكردنيَكى لةو دروستبوونى دةولَةتى ئيسرائيل بو، بةآلل كاذي

جؤرانة بؤ بريوباوةرِى نةتةوةييانةى كوردى، هاتنة ئاراوة. لةبةر ئةوة وةك ثيَويست 
خةلَكيان ليَكؤنةبووةوة، كة شؤرِشى ضةكدارانةش بةرثابوو، بةتايبةتى بةرِابةرايةتى 

اوةرى طةلةوة،  يان بارزانى، ئيرت نوسراوة بريمةندييةكانى كاذيكء ثاسؤك، لة يةن جةم
ليَنةئةكرايةوة، بريوباوةرِةكةش زؤر ترسناك بوو، خةلَكى لةسةر داواكردنى مافيَكى وةك 

رؤشنبريى ئةطريانء ئةكوذران، جاوةى لةوةى داواى جيابوونةوةو سةربةخؤيىء 
يةكطرتنةوةى ثارضةكانى كوردستانى ئةكرد. لةبةر ئةوة خةلَكى نةيانئةويَرا تيَكةأل بةو 

ثارتيية بنب ئةطةرضى باوةرِيان بةبريوباوةرِةكانيشيان ببواية، طوشارى شيو ىء  دوو
يةكيَتىء ثارتيشيان لةسةربوو، هيض ثالَثشتيَكى دةرةكىء ناوةكيشيان نةبوو، جطة 

 لةوانة هةندآ هؤى خؤيى )زاتى(ش هةبوو كة ليَرةدا ناوترآ. 
ك دوو ريَكخراويى سياسى. هةموو ئةوانة بوونة هؤى طةشةنةكردنى كاذيكء ثاسؤك وة

 ئةوةبوو كاذيك خؤى هةلَثساردو ثاسؤكيش تيَكةأل بةهةندآ حيزبيرت بوو.
يةكء  ئةةباء كاذ يةاتر  بةآلل بريوباوةرِةكةيان هةر ماوةو رؤذ لةدواى رؤذيش  يةنطرانى ز

 يا ثاسؤكيَكى تر دروست ئةبيَتةوة ئةطةرضى بةناويَكى تريشةوة با.
تتار طت زةاايو طو طاا ) * ئاها رة شتكسال (خ شتاعرية ة ب ئا لت اام  اتورد   تت  ةهو    ي 

 دةساثيَدةاات؟
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سةةةتياران - سةةةتى هة نةةةدة لةهةلَبة مةةةن ئةوة سةةةازانة،  كةةةارى رةخنة يةةةاتر  ئةةةةوة ز
 نةكؤلَيومةتةوة.

* ئاها دةاسهَت ئيَا  ى ر ل س ور  شيعسدال بؤ ب  مااايو ي ت  ةهياان ب  رؤهََ؟ ئاها ى ست 
ضتا ة   ياا هت ئيَا  ج   ل شيعس ب  ما  ب ىيَ تس  ا لاورهشاان ى ه  ا  دةشآ بكسهَ   س ر

    ي ت  اله تياان؟نهضةرالبو ي  ة )
بةةوةى - نةة  بيَطومان.. بةهيَزترين بنةماى كةلتورى نةتةوةيينان )هةستى هاوبةش( ما

تةةوةيى(  سةتى نة سةتة )هة ئةةو هة هةان،  ئيَنة نةتةوةيكى جياوازين لةنةتةوةكانى ترى جي
نةة، بةهيَزترين كؤلَةكة مةانى كوردميا كةةى دووةل ز نةة. كؤلَة ى راطرى بوونء مانء ئايندةما

بؤية ثيَويستة طرنطيى زؤر بةو دوو كؤلَةكةية بدريَت، واتا طةشة بةهةستةكة بدريَت بةرةو 
كةةورد  تةةوةيى  وازة،  شةياريى نة بةةةآلل هو بةةهيَزة.  تةةوةيى  سةةتى نة كةورد هة شةيارى.  هو

نةةا  بةةةآلل نازا ثةةاريَزآ،  خةةؤى ب شةةةةكردن ئةةةزانا  سةةةركةوتنء طة شةةكةوتنء  ضةةؤن ثيَ
 بةدةستبيَنا، هؤى ئةوةش ئةطةرِيَتةوة بؤ نزميى ئاستى هوشياريى نةتةوةيينان.

لةَةتى  يةةكانى وةك دةو جطة لةهةستء زمانةكة.. نيشتنانةكةمان، قةوارة فةرمانرِةواي
نة تةةكاؤان.. ئةوا نةةكاؤان، نةريَ هةةمووى مادو مرينشينةكاؤان، شؤرِشةكاؤان، راثةرِي ة 

بةةؤ  نةةوة  ضةاوةى رابوو نةة سةر ئةةكرى بكريَ كةةة  تةةوةيينانن  كةةلتورى نة بةةهيَزى  نةةماى  ب
بةةآلل  سةتة.  ئةةو مةبة بةؤ  هةةن  تةريش  ئايندةى شكؤدارى نةتةوةكةمان. بيَطومان بنةماى 
ئةوانة سةركيةكانن لةثاأل هةلَبةستء ضريؤكء  وكء داستانء ثةندي ثيَشينانء تيَكرِاى 

 ميَةوومان.
مت حو  * ئيَ شتيعسةاايو  لت يا   تتواليَ  هتا دة وة ثيَاايواله  م حو  شاعريهَكو ي ت  ةهي  ئا

 ب لَ   بؤ س ملايديو ئ م بؤضو ي  بدكزه   ة؟
بةةرِيَزتانء ئةى من تا ئيَستا ضيم كردووة؟ - كةارل  سةيارة، داوا ئةةل ثر مةى  بةؤ وةآل  !

سةةتياريَ مةةحوى هة تةةارى ) بةؤ و نةةةوة  بةةرِيَزيش بطةرِيَ نةةرةوةى  بةةووة( خويَ تةةوةيى  كى نة
ثةةةرِة  كةةةل  165تةةا  134  ضةةاثى ية كةةةوة(  مةةةحودى لوت لةةةبارةى   1986لةةةكتيَبى )

ثةةرِة  نةةوة(    31تةا  24ضاثخانةى سؤمةر. هةروةها وتارى )مةحوى لةديدى نةتةوةييا
كة من لةو دوو وتارةدا نزيكةى ضل  ثةرِةل لةسةر  2001شوباتى  18لةطؤظارى ئايندة 
بةةآلل نةتةوةيى بوونى  يةة،  نةةوةى ن مةةوداى دووبارةكرد يةَرةدا  يةارة ل سةيوة. د مةةحوى نو

 ئةوة رآ لةوة ناطرآ ليَرةدا شارايةكى تر خبةمة سةر ئةو خةرمانة.
كةةةةلتورى  نةةةةماى  بةةةةهيَزترين ب مةةةةوثيَش ومت: ) تةةةؤزآ لة مةةةدا،  لةةةةل وةآلمانة هةةةةر 

يةةا يةةةكى ج كةةوردينء نةتةوة نةةة  بةةةوةى ئيَ نةةة  سةةتى هاوبةمشا تةةةوةيينان، هة وازين نة
 لةنةتةوةكانى ترى جيهان(، ديارة مةحوى هةستى بةل راستيية كردووة بؤية وتويةتى: 
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  ةل كردييطابنووسة، ثريى دلَم ئةمرى كرد، 
 لةئيبتداوة كة بةيتى موناسيبى ديوان

 طةدايةكى وةكو )مةحوى( قةلةندةريَكى كورد
 ثادشةهى فورسة، صاحيبى ديوان ميثاىل

خةؤى لةوتارةكةى يةكةمدا )مة مةةحوى  مةة  بةووة( وتوو تةةوةيى  سةتياريَكى نة حوى هة
بةاوةرِى  هةةلَطرانى بريو سةيفةتةكانى  كةة لة مةة يةكيَ كةة ئة يةوة  بةطةدايةكى نةتةوةكةى زان
بةةلَكو  بةةرزبا،  لةووت  بةا  نةتةوةيى، ضونكة مرؤظى نةتةوةيى هةرضةند ثايةى بةرزبا، نا

خةاكى ) شةة  سةتة هةمي ضةةعثيَوي نةدامانى خمروا طةةأل ئة بةا لة لةةةو (  مةةحوى  يةة  يةةدا، بؤ ؤ
ئةةو  كةة  كةدا  شةانداوة، لةكاتيَ كةورد ثي نةدةريَكى  يةةكء قةلة هةلَبةستةيدا خؤى وةكو طةدا
كةسيَتييةكى زؤر ناودارو ثايةبةرزو زانا بووة، ئةوة لةكاتيَكدا مةحوى خؤى لةثاشايةكى 
ظةةى  كةةة مرؤ يةةةنا  كةةة ئةطة سةةتة نةتةوةيية هةةةر هة مةةةش  نةةةزانيوة، ئة كةةةمرت  قةةورس بة

شةايةكيش نةتةوة يى نابا خؤى لةخةلَكى ييَطانة بةكةمرت بزانا ئةطةرضى ئةو بيَطانةية ثا
سةتة،  با، جا ئةوةى ليَرةدا ئةمةوآ، زياد لةوتةكانى ئةو وتارةل بيلَيَم لةسةر ئةل هةلَبة
فةارس دا.  طةةأل  يةاوازين لة يةةكى ج نةة نةتةوة بةةوةى ئيَ هةستة نةتةوةييةكةى مةحويية 

سةتء وشةى )ديوان(يش ئةشا مة يةوانى هةلَبة بةةواتاى د بةا:  بةةكار هيَنا حوى بةدوو واتا 
خةةاوةنى  ئةةبا  كةورديش  تةةوة  ئةةوة ئةطريَ مةدا  كةة لةئةجنا شةايةتيش  يةوانى ثا بةةواتاى د

 ديوانى ثاشايةتيى خؤى با.
بةةهيَزى  يةةكى  جطة لةو هةستةو هةر لةل وةآلمانةمدا ومت: كؤلَةكةى دووةل وةك بنةما

مةةحوى كةلتورى نةتةوةيينان، زمان يةارة  بةدرآ، د ى كوردميانة، بؤية ثيَويستة طرنطى ثيَ
سةتيَكى  هةستى بةل راستيةش كردووة، بؤية لةجيَطةى )هنزيةو بوردة(ى  ةةرةبى، هةلَبة

 كورديى داناوة:
 لةهنزيةو بوردةل ضونكة كةل دى ئيستفادةى كورد

 منيش ئةل كوردييةل دانا لةريزى ئةو قةصيدانة
يةةاوازة مةةةحوى ج كةةارةى  بةةةكوردى  ئةةل  تةةةنيا  كةةة  تةةر  سةةتيارانةى  ئةةةو هة لةةةكارى 

يةةكيَكى  طةةر  نةازامن  سةتى  ئةةلَا: )بةثيَوي هةلَبةستيان وتووة، يان وةك د. حمةمةد  ةزيز 
ئةةورؤ  نةاوة،  بةةكوردى دا هةؤنراوةى  ئةةوةى  بةةر  هةةر لة وةك مةحوى كوردايةتى نةكردبا 

يةةةت بةةةزؤر بةكوردا خةةؤى،  يةةَةةيى  مةةةنى و سةةةدةيك لةتة ثةةرت لة بةةةميَرآ(.دواى  بةةؤى   (7)ى 
مةةحوى  بةؤ  يةةتى  نةةل بةكوردا مةن ئةوا تةووة،  مةحوى زؤربةى هةلَبةستةكانى بةكوردى و

 
 .2000ى  2ت  15طؤظارى ئايندة ــ ذمارة  54( ل 7)
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سةةةتى  ضةةةونكة هة ئةةةةنيَم،  بةةةؤ دا يةةةةتى  مةةةةيانى بةكوردا بةةةةآلل ئة نةةةةكردووة،  يةةةَرة  ذم
سةتة  ئةةل هةلَبة يةة،  كوردايةتييةكةى ثالَى ثيَوة ناوة كة لةجيَطةى ئةو هةلَبةستة  ةرةب

، ئنجا ثيَداطرتنى مةحوى لةسةر زمانى كوردى لةهةندآ هةلَبةستى تريدا، كورديية دابنا
 ئةوة سةناندنى ديدوبؤضوونةكةى ئيَنةية:

 ضبدة ئيزن ئةل قةصيدةى كوردييةش بيَتة مةقامى  ةر
 ئةطةرضى وةك شو ورل شيعرةكانيشم ثةريَشانة

 يان كة ئةلَا:
 دموكةرِةر بوو قةصيدةى بوردة نةشئةى  الةمى ثرِ كر

 بفةرموو بةل قةصيدةى كوردة نؤبةى نةشئة ثيَوانة
 هةروةها:

 كوردى زوبانى ئةسلَنة طةر تةركى كةل بةكول
 بؤ فارسى، بةكوللى ئةمن دةةة با وةفا

 ديسان:
 ل بةو لةئالييةض ضةند طةوهةرآ لةجوهرة 

 بكةل بةكوردييةكى صرفى جوملةزان ظم نة
 هةل يادطارى ئةهلى كةماألء ئةحيبةبا

 رةهنوما بةوانة كةبا  يلننء نةزانهةل 
برِوانن ضؤن مةحوى ئةل طرنطى دانةى بةزمانى كوردى كردؤتة ريَننايى بؤ ئةوانةى با 

 زانستء نةزانن؟
مةةحوى  شةةرِكردنةى  ئةةل  بةةلَكو  كةوردى،  بةةزمانى  مةةحوى  نةةى  طةى دا بةلَا ئةل طرن

سةةرد تةرى  سةتيارةكانى  كةال لةهة ئةةل لةسةر زمانى كوردى، كوردايةتيية،  مةةحوى  ةمى 
لةةةل  بةةةلَكو  مةةةحوى،  يةةا دواى  شةةلَةقاندووة؟ ئا مةةةحوى  يةةةيان وةك  مةةانى كوردي طةةؤمى ز
شةيوة  شةةهيدى نةبةخ ضةةندين  كةوردى،  سةردةمةى ئيَنةشدا بزووتنةوةى رزطارخيوازى 

 لةثيَناوى ئةوةدا راديؤيةك، رؤذنامةيةك، وانةى قوتاخبانةيةك بةكوردى با؟
 ئنجا مةحوى كة ئةلَا:

 مةبينة تؤ لةكةرميى بةهانة جوودوورى 
 هةرضى كة كوردة ثاكى ببةخشى بةئةبولوةفا

نةةرى 15ئةمة، وةك لةوتارةكةى ذمارة ) طةةر ثالَثيَوة مةةحوى  مةة:  مةدا وتوو ( ئايندة
ثةاكى  سةالمة  ضةى ئي ئةةيوت )هةر يةة،  سةولَنانيَتى بكردا هةةر مو كوردايةتييةكةى نةبوايةو 

شةة مةةان و كةةوردة، بيَطو ضةةى  نةةةك هةر شةةا(  يةةَك ببةخ هةةةموو كورد كةةوردة(  ضةةى  ةى )هةر
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نةدارو  كةوردى دي ئةطريَتةوة بةكوردى طاورو كوردى جوولةكةو كوردى ئيَزىء زةردةشتىء 
 با دينةوة.

ضةةوونى  ئةةةكات، دواى تيَك بةةان  تةى با خةةؤىء وآل بةةةراوردى  كةة  مةةةحوى  نةةة،  طةة لةوا ج
شةةةةةخواردووى  شةةةةخواردوو و ثي سةةةةةتى جؤ تةةةةةواو لةهة ئةةةةةةوة  بةةةةان،  شةةةةينى با مرين

 ييةكةيةوةيةتى:كوردايةت
 لةدةورى دلَنى كة ديى ئةل هةموو غةلء تة ةبة

 دةروونى كةيلة لةزووخاوو دةردو تا بةلةبة
 ! وةك تؤ خةرارء شيفتة حاألوتى: بيا دلَة

 بةلَا هةية لةمن ئاشفتةتر: وآلتى بةبة
شةاكر  شةبوو  سةانةى خواليَخؤ لةةو ق تةةوة  ضةةثى نةطةرِاوة مةةحوى،  ئةل هةلَبةستةى 

مةةحويش فةتاح كة د شةةهيدكردنى،  هةؤى  نةة  نةىء بوو ئةةيلول كرد واى هةرةسى شؤرِشى 
دواى هةرةسى مرينشينى بابان ئةل هةلَبةستةى وتووة. ئةوة بؤ ئةو رؤذو بارودؤخة كةل 

 نةبووة.
ئت    َتود   شتئ يدهي  ة   بت رؤهَئاز  ي ق * ئاها م س ل   ت س  فء ث هوةسائو يو م حو  

هت تو  بتت جؤرهَ  ي هكا ات   ئتازةش  متت تو رهَ شتآ هار هتت .. دة يتدال ى  حتو اورداله ت طتت   رك ل 
 س ملايديو ي ت  اله تو بو يو م حو  بدالت؟

حةاتى  - شةةثؤىل فتو مةة: دواى  مةدا وتوو شةرتى خؤ سةينى ثيَ زؤر واية، من لةضةند نو
فةارس  طةرن،  يةدا ب يةان لةبةر نةةيانتوانى خؤ تةورك  فةارسء   ةرةبى ــ ئيسالمى كة كوردو 

قةةلَيانى ث كةردة  بةةوةى شةيعةطةريَتى  تةوركيش  خةؤى،  يةةتيى  قةةوارةى نةتةوا سةتنى  ارا
شةةثؤلة،  لةةو  بةو  خة فةتى بردة ئةستةمووأل، نةك لةرِووى نةتةوايةتييةوة هةر بؤَ زيان 
شةى  تةى تري بةلَكو سوودمةنديش بو، بةوةى قةوارةى نةتةوةيى خؤى ثيَثاراستء طةىلَ وآل

سة كةة بةدة لةةرِووىى كردة ذيَردةسةى خؤى، لةو بةينةدا تةنيا كوردة يةةوةو  بةةتاأل ما تى 
تةةوةيى  شةياريى نة نةةبوونى هو نةتةوةييةوة سةرطةردان بوو وةك ئةيزان ، هؤى ئةوةش 

 بوو لةناو كوردا.
هةةليَك  ريَبازى نةقشبةندى، ريَبازيَك بوو كة ذمارةيةك لةبرييارانى كورد ويستيان وةك 

خة بةةآلل بةدا كةات بيوؤزنةوة بؤ هةمان ئةو مةبةستةى فارسء تورك.  هةةليَكى درةنط ةوة 
بةازة،  ئةةو ريَ سةةر  تةة  بةةى زؤرى بكةوتاية يةا زؤر بوو، بيَطومان ئةطةر كوردةكة هةمووى، 
ئةةو  بةةهؤى  ئةوا نةتةوةى كورد ئةبوو بةخاوةنى ريَبازيَكى ئاينى تايبةت بةخؤى، ئةوسا 

ؤىء ريَبازةوةو تيَكةأل بةهةستى كوردايةتييةكةى، ئةبوو بةخاوةنى قةوارةى تايبةتيؤ خ
يةةاريَكى  مةةةحويش وةك بري شةةى  ئةةةبوو، ئة طةةارى  تةةر رز تةةةوةكانى  سةةتةيةتى نة لةةةذيَر دة
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ئةةلَيَن:  سةتاش، وةك  هوشيار، وةك نةتةوةييةكى كورد، هةمان ديدوبؤضوونى هةبووبا، ئيَ
لةةو  كةاريَكى  كةورد  ئةاينى  )دنيا ئةوةى ماويَتى، زياترة لةوةى رؤييوة( برييارانء زانايانى 

 يةنن، كةلَكيَكى زؤرى ئةبا بؤ ئايندةمان.جؤرة بةئةجنال بطة
ات    ست ت    ئيَ * ئاها ضؤن س هس  ث هوةيد  ييَوالن ئ دةبء سياس ت دةا ن؟ ئاها سيا

 اورد زكرجار زهايو ل  ه يو ىوي ر ء دالىيَ ان ي دال ة؟ رال  ج ياباان ل م بارةه  ة؟
بةةآلل خؤى لةراستىدا، ثيَويست نية ثةيوةندى لةنيَوان ئةدةرء سياسةت - دا هةبا، 

بةةةوونى  هةةةةناوو  ضةةةنط لة شةةكراوو  كةةةراوو بةشبة كةةةوردا، داطري يةةةةكى وةك  لةةةناو نةتةوة
ئةةدةر  ضةونكة  ئةةبا،  نةتةوةيينان نراو، ةانةوآء نةمانةوآ ئةدةر تيَكةأل بةسياسةت 
يةة،  ئةةو ئازادي سةتنى  بةؤ بةدةستخ نةةبا  هةيض  هةةر  ئةةكات،  شةة  لةزةمينةيةكى ئازادا طة

سياسةت ئةكات، ئنجا بةرِاى من سياسةت  ى ئيَنةى كورد زؤرجار ئةدةر خؤى تيَكةأل بة
يةةةنى  سةوودى بة  سةةت  هةةروةها سيا يةَدابا،  يةانى ل نةةك ز نةدووة  ئةةدةر طةيا سةوودى بة

 هونةرىء داهيَنان طةياندووة. 
سةتةبةر  يةةكى دة ضةة ئازادي كةة نين يةة  تؤ سةرنج بدة، ئةطةر بةهؤى سياسةتةوة نةبوا

سةة شةةوورى كورد شةةةى كةردووة لةبا ضةةةيدا وا طة لةةل ناو نةةان  نةةةرىء داهيَ يةةنى هو تاندا،  
نةةك  ئةكرد؟ نةتةوةيةك ضؤن ئةتوانا خاوةنى ئةدةرء هونةرو داهيَنانى خؤى با ئةطةر 
هةر قةوارةيةك يا نينضة قةوارةيةكى تايبةتيى خؤى نةبا، بةلَكو زمانةكةشى ىلَ قةدةغة 

ئةازا تةة  كةورد، نةطا تةةوةى  تةا نة ئةةوة  هةةر بكرى؟ لةبةر  نةةك  تةةواو،  سةةربةخؤيى  ديء 
كةةةأل  شةى تيَ خةةةوو خواردني سةةيرانء  نةدنء  بةةةلَكو وةرزشء خويَ كةةى،  ئةةدةرء هونةرة

 بةسياسةت ئةبا، يا بةواتايةكيرت، سياسةت سوود بةهةموو ئةو  يةنانة ئةطةيةنيَت.
طت ز  ست رهَ  ب رة ىت ر يو  ات   * ى يدؤ ل يو س راليو اورد زكر ثآ ل س ر ئ  ة دالدةطسن 

ات مال، او شتار  يت  ه  بتؤ  و اتوردة..  متولَكو  ىت ر  ستيَت  يتَ  ب و ىت ر زماي ئت  ة ب  رد بآ، 
ع بد مل جيد لوتةو، س لي  ب رةاات ب توراوء ع رةبو دةيو سن.. ئاها رال  ج ياباان ضيي  
تت ييا  ل م بارةه  ة؟ ئاها اورداله تيئو ن ل رؤهَ ا  زمانء رةراار  اوردالي  ة دةس مليَ سهَت هان 

 ب رةط ز؟
سةةتانةى  - ئةةو مةبة بةؤ  ئةةبينا  سةةةرةكى  تةةوةيى دةورى  سةتى نة نةةوة، هة بةة ى م

ئةةموت:  سةياريَكتانا  لةةوةآلمى ثر مةن  ئةةى  بةرِيَزتان هيَناتان بؤ كرد نةك رةطةز يا زمان، 
ئةةةوة  بةةر  نةة؟ لة مةةانء ئايندةما بةوونء  طةرى  كةةةى را بةةهيَزترين كؤلَة تةةوةيى  سةتى نة هة

 هاوكيَشةكة بةل جؤرةية:
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  يَك لةنيَوان نوسينةكانيةوة، ئةوة دةركةوآ كة خؤى بةكورد ئةزاناء بؤ نوسةر
سةيَت  يةَك بنو هةةر زمان ئةةوة بة سةيَت،  خزمةتى  يةنيَك لة يةنةكانى نةتةوةى كورد ئةنوو

 هةر مولَكى كوردة ئةطةرضى ئةو نووسةرة بةرةطةز كورديش نةبا.
سةتة راستة زمان كؤلَةكةى دووةمة، بةآلل كؤلَةكةيةكى ياريدة شةةكردنى هة دةرة بؤ طة

كةارة ) مةان هؤ تةا ز تةيلةنةتةوةييةكة. وا سةت )الو نةةك مةبة يةة(  كةة الغا سةت نةتةوة ( مةبة
هةؤى  تةة  ئةةزامن ئةبيَ ضةونكة  بةدرآ،  بةةزمان  طةى  سةتة طرن ئةةلَيَم ثيَوي يةة  خؤيةتى، من بؤ
سةتةى  طةشةكردنى هةستةكة، بةآلل ئةطةر كةسيَك بةبا فيَربوونى زمانى كورديش ئةو هة

كةورد، هة باء طةشةى ثيَبدات، ئةوة خؤيشىء ئةو نوسينانةشى كة تةرخانة بؤ خزمةتى 
 مولَكى كوردن.

يةاوازيى  تةةوةيىء ج سةتى نة سةةر هة نةة لة نةديَك ؤو بةا هة يةاتر،  يةةكى ز بؤ رونكردنةوة
 رةطةزو جياوازيى زمان بيَنينةوة:

  يةار كةة كةسيَك تةنيا باوكى يا دايكى كوردة، بيَطومان هةستةكةى خؤى برِ ئةةدا 
 خؤى بةكال لةو دوو نةتةوةية ئةزانا، نةتةوةى باوكى يا هى دايكى؟.

  ئةةوان ئةةبوول،  شةتومرِ  من خؤل هةندآ جار لةطةأل خةلَكى سويسرادا تووشى م
يةةان  ضةيان خؤ كةة هي تةالَى،  سةى، ئي ئةةلَنانى، فةرِةن هةاتوون:  سةةرةكى ثيَك مةانى  سةا ز لة

 نةئةزانى، ئةيانوت ئيَنة لةنةتةوةى سويسرين.بةنةتةوةى ئةلَنانى يا فةرِةنسى يا ئيتالَى 
  ئةةزانن مةةريكى  تةةوةى ئة يةان بةنة هةاتووة خؤ ئيَستا ئةمةريكاييةكانيش وايانليَ

 ئةطةرضى هةر كؤمةلَةيةكيان لةوآلتيَكى جياوازةوة هاتوونء بةزمانيَكى جياواز ئةدويَن.
  تةؤ يةَى وت  كةة ث ىةدا  يةةكى تورك سةةرؤكى دادطا كةوردى دكتور فوئاد لةوةآلمى 

ئةةدوآ،  بةةتوركى  مةامن  مةن ز سةتة  نازانى، بؤضى بؤ كرود خؤت ئةدةى بةكوشت؟ وتى: را
 دةستيشم بةتوركى ئةنووسا، بةآلل دلَم بؤ كورد ليَئةدات.

ئةةزانن،  بةةكورد  يةان  ضةونكة خؤ كةوردن،  لةبةر ئةوة يةشارو لوتفىء بةرةكات مولَكى 
هةةبا ئةو نوسينانةشيان كة تةرخانن بؤ كورد مولَكى كوردن سةينيَكيان  طةةر نو ، بةآلل ئة

سةيَكى وةك  سةينةكانى كة يةة، نو كةورد ن مةولَكى  ئةةوة  كةورد،  مةةتى  بةؤ خز تةرخان نةبا 
سةتانيش،  سةةربةخؤيى كورد تةارِادةى  بةؤ  تةةرخانن  ضةى  )ئيسنا يل بيَشكضى(ش، ئةطةر
سةة  يةةدان ق يةَةو بةو تةوركيَكى هةقب بةةلَكو وةك  نةا،  بةةكورد نازا خةؤى  ئةةو  بةآلل ضونكة 

 ت، مولَكى كوردن .ئةكا
 * ضؤن دةرؤ الي   بار  شيعس  اورد  ل ئيَساادال؟

مةةو  - ثةةرِةى رؤذنا سةةر   كةةون لة ضةاول ئة جةار بةر نةةى جار ويَرانة، بةتايبةتى ئةوا
ضةةاول  خةةةوة بةر بةةةآلل بةدا هةةبا،  بةةاش  سةةتى  يةةك هةلَبة كةةة تاكة طةةة تا كةان، رةن طؤظارة
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شتانة خبويَننةوة كة ناوى هةلَبةستيان ناكةون، ضونكة من ئةوةندةل كات نية ئةو هةموو 
مةةزرؤى  كةةن تا لةَةل، باوةرِب نةة قة ليَنراون، هيوادارل ئةمة بةجؤريَك لةخؤهةلَكيَشان نةدة
هةةبوو،  مةان  يةوا  يةا ه يةَة  يةا طة و خويَندنةوةى هةلَبةستيَكى ضاكم، جاران ئيَنة هةر ذين 

يةةك جي سةتا هةمووياؤان ئةخويَندةوةو ئةمانتوانى ضاكء خراث لة بةةآلل ئيَ نةةوة،،  ابكةي
ثةدا  لةةناو خرا ضةاكيش  نةدة زؤرن،  سةت ئةوة سةتء ناهةلَبة رؤذنامةو طؤظارو ديوانى هةلَبة
ونبووة! من واى بؤ ئةضم مةسةلةى ثاداشت )موكافةئة(ء ضاثكردنى بةرهةمةكان لة يةن 
كةةوآ!  ضةاك دةر يةةلَا  خةراث نا دةزطاكانةوة، ثالَةثةستؤيةكى ئةوتؤى دروستكردووة كة 
سةكيَكء  ئةةكرآ بةئا شةكيَك  ئةوة مةسةلةى حيزبايةتيش لةو وة بوةستا كة ضؤن كةرويَ

 ئاسكيَك بةكةرويَشك.
 * ئاها ئ   شاعريالي   ا  جيَ ا  س رجنو ئيَوةن  ااماي ن؟

لةةو  - سةتيار(،  نةةك )هة شةا  من بةر لةئيَستاو ئيَستاش )هةلَبةست( سةرجنم رائةكيَ
ستياريَك ضاك يا خراث با، هيوادارل هةمل بؤ برِةخسا باوةرِةدا نيم هةموو هةلَبةستى هة

نةةوةى  بةاوةرِةدال  لةةو  نةوآ،  نةةوةى  هةى  بةةتى  بؤ خويَندنةوةى زياترين هةلَبةست، بةتاي
نوآ هةلَبةستى ضاكيان هةية يا ئةيانبيَت بةتايبةتى ئةوانةى بةهرةى هةلَبةستيان هةيةو 

 طةشة بةو بةهرةية ئةدةن بةزانيارىء مةشوكردن.
 ینیبتێ 

 ١٩٣٤اوی کامیللن ریللاڵ  للا ی مەدین کە زاززللاکامیللن زیلل 

لەخێ ازێکلللللی خ ێنلللللتڵواپو زیرللللل  از ەپوڵپدا . لەدایکبللللل ڵ

پەپوڵپدڵبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ڵ                                                                   

، کۆلێژی یا ای تەواوکلادوڵ ، ێێتل اب بەکلاپی پلاپێ ڵپییەوڵ 

 خەپیکە.

زلللت کە لللەی کللۆمە ەی ێلللازادی  ریلللازەوڵو یەکللێکە لەو  ە

 یەکێ ی ک پد، واتا کاریکیان دامەزپان.

 غیعەتا قەپڵدا
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 ل  ةآلمو د   ثسسيار  ب رهَ  مامؤساا )عومسان ب رزجنو دال
 بؤ يام   د ااؤرالا  

 هيَشتا ساغ نةبؤتةوة كة شيَركؤ بيَكةس هةستياريَكى بةهرةمةندة
 ةريَنن، سةركةوتووبنثيَخؤشحالَم كة نامةى دوكتؤرا ئةطوز

سةا  شةتى، بة يةكةل/ من لةو باوةرِةدا نيم كة طواية منء د. نةسرين فةخرىء نورى وة
سةةالَى  يةةدا،  سةةتى كورد نةةةوة، لةهةلَبة ضةكةيةك لةنويَكرد يةةَوة  1953كو نةةريَ ! وةك ئ داب

 ئةلَيَنء ئةثرسن: ئايا بنةماى ئةو نويَخوازيية ضى بوو؟
يةَ بةةةرِيَزة، رؤذ ئةةو دوو  مةةنء  ئةةةوةى جةارآ  بةؤ  تةةةوة  كةةوة كؤنةبووينة لةةةرؤذان ثيَ ك 

سة .  بةرادةرو خؤشةوي هةةردووكيان  ضةى  بةرنامةيةكى لةو جؤرة ثيَكةوة دابنيَ ، ئةطةر
بةؤ  نةدا،  نةديَك هةولَ مةن هة سةتة  كةةل. را سةة ئة لةبةر ئةوة من تةنيا بةش بةحالَى خؤل ق

كةةل سةتدا ب كةارى لةهةلَبة نةديَك طؤرِان سةالَةوة،  ئةوةى لةرِووى فؤرمةوة، هة ئةةو  لةةدواى 
شةةكةوتنء  لةةطؤرِانء ثيَ شةةة  يةان هةمي كةةة ذ بةوو  بةةاوةرِةوة  لةةو  شةةم   ئةةو هةولَة نةةماى  ب
بةةزؤرى  شةم،  ئةةو هةوآلنة ئةةجنامى  نةةبا؟ بةر سةتيش وا ضةى هةلَبة ئةةى بؤ نويَخوازيداية، 

يوانى هةلَبةستةكاؤدا بةناوى  لةرؤذنامةى ذيندا بآلوكردةوة. دواييش لةبةشى يةكةمى د
لةسةر ئةركى نامةخانةى زيَوةر لةسليَنانىء لةضاثخانةى  1957زةن (ةوة كة سالَى )نا

 النور لةبةغداد ضاثكرا.
يةان  ئةةتوان  ثيَ كةرِا  سةتة تيَ لةثيَشةكيى ئةو ديوانةدا نوسيومة: ) ئةل كؤمةلَة هةلَبة

سةيومة: )لةهةلَ يةى نو تةازة(. دوا سةتى بلَيَ  هةلَبةستى تازة، يان كنةوة بؤ هةلَبةستى  بة
 تازةدا ئةتوانرآ لةوةزنء قافية، واز لةيةكيَكيان بهيَنرآ(.

يةةة  لةةةو را تةةةوة  سةةالَى ثةجناوحةو لةةدواى  بةةةآلل  بةةوو،  سةةال  ضةةوونى ئةو ئةةوة ديدوبؤ
بةا  يةا  كةيَش،  بةا  يةا  ثةشينان بومةوة. ئةو هةوآلنةشى بؤ هةلَبةستى با كيَشء سةروا، 

سةةةتةكامن سةةةةرجةمى هةلَبة ضةةةاثكردنى  سةةةالَى سةةةروادابوول.. لة تةةةا  بةةةةناوى   1993 
سةويد..  464)هةلَبةستةكانى ذير( لة  ضةاثةمةنيى رؤذ لة  ثةرِةدا لةسةر ئةركى دةزطاى 

كةةل نةة )ية نةةوة. لةوا ضةاثم كرد شةاندا  نةاوى ثةخ  -ناوى هةلَبةستم لةسةر  بردنء لةذيَر 
شةةتيَك ل  نةةدا ل 299طة مةةة ل -، دوةل9لةةةديوانى نازةني نةةدا ل 419دوانا ، 27لةنازةني

ضةوارةل38لةنازةنيندا ل 216بؤ طولَى ئاوامت ل -يَيةلس نةدا  221سةثلَة ل -،  لةنازةني
مةى 51ل شةى دوة سةةروادارو بة بةةكيَشء  سةتى  سةةر هةلَبة مةةوة  (. ئيرت دواى ئةوة طةرِا

سةالَى  غةداد  سةيَيةل 1960هةلَبةستةكامن )كوردايةتى( لةضاثخانةى النجاح لةبة شةى  و بة
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و هةموو هةلَبةستةكانى تريشم، 1983ةسليَنانى سالَى )جوانى( لةضاثخانةى سةركةوتن ل
 كيَشيان هةيةو سةروادارن.

بةةا  كةةيَشء  بةةا  سةةتة  ئةةةو هةلَبة بةةةرِيَزتان،  سةةيارةكةى  سةةت لةثر طةةةر مةبة جةةا ئة
سةروايانةبا كة ئةوانةى د. نةسرينء نورى دةشتيش هةروابوون، ئةوا من ئيَستا ئةوانةو 

لةةةبو تةةريش  خةةةلَكى  نةةةى  ئةةةو هةوآل يةةدةن، هةةةموو  سةةةروايىدا ئة بةةا  شةةىء  بةةا كيَ ارى 
طةةرِيَن  بةهةلَبةستيان نازامن، من ئةوانةى خؤمم ناونا ثةخشان، ضاك واية ئةو خةلَكةش ب
شةتة،  نةةرى، فري شةانى هو ناويَكى تر بؤ ئةو هةوآلنةيان دابنيَن، ثةخشانة هةلَبةست، ثةخ

سةةةروا، كةةيَشء  ضةةونكة  سةةت.  نةةةك هةلَبة تةةر،  نةةاويَكى  هةةةر  يةةا  مسةةان،  كةةةى  ئا دوو كؤلَة
ئةةو دوو  سةرةكيى هةلَبةستى كوردينء لةطةأل زةوقى مرؤظى كورد ئةطوجنيَنء با بوونى 
ئةةل  تةا  كةورد  سةتخوازى  قةى هةلَبة يةان  ى زةو كؤلَةكةية، كارةكان ئةبنة جةستةى با ط
سةتء  طةةأل خوا كةة لة ئةةهيَنرآ  نةويَ دا ضةى  رؤذطارةمان. ئايندةش، نازانرآ ضؤن ئةباء 

 ى ئةو ئايندةيةدا بطوجنا.زةوقى نةوةكان
لةةةو  نةةؤدا،  سةةتء  سةةةدو بي ثةةةرِة ضوار يةةر(دا لة  سةةتةكانى ذ شةةبةندى )هةلَبة مةةن لةثا
شةكةش  شةبةندةتان ثيَ ئةةو ثا يةةكى  مةةدا، ويَنة بارةيةوة بةدريَةى دواول، لةطةأل ئةل وةآل

 ئةكةل.
ية سةتى كورد نةازامن لةهةلَبة دا، كةواتة من ئةو هةوآلنةى )سا كوضكةكة!( بةنويَخوازى 

كةة  ئةطةرضى ئةشا بةو هةوآلنة بوترآ جؤرة داهيَنانيَك، يا نويَكارييةك لةويَةةى كورديدا 
 وةك ومت نازامن ضى ناو بنريَت.

بةا  ئةةجنال دا،  يةدا  سةتى كورد شيَ  نورى شيَ  سالَحء طؤران، نويَكارييةكيان لةهةلَبة
تةرى وةك  سةتياريَكى  ضةةند هة مةنء  مةةرانء ئةوةى واز لةكيَشء سةروا بيَنن،  يةالنء كا د

تةة رى  ف.ح.ر و هةنديَكى تر، زوو تيَكةآلو ئةو رةوتةبووينء ئيَنةش ضةند خشتيَكنان لة
بةؤ  يةدا،  سةتى كورد ئةةزامن لةهةلَبة هةلَبةستى نويَى كورديدا دانا. من ئةمةيان بةنويَخوازى 

 بنةماى ئةل نويَخوازييةش، وةآلمةكةى لةثاشبةندةكةدا ئةبينى.
سةةر دوةل/ لةوةآلمى ثر ضةوونى لة كةةس راوبؤ شةيَركؤ بيَ كةاك  سيارى دوةمتانا، طواية 

نةويَى  شةيعرى  مةةتى  تةرو خز ضةى  بةوةو هي ضةوونيَك  تةةنها هةلَ تةةدا  ئيَنة ئةوةية كة لةو كا
 كوردميان نةكردووة..

بةةو داوة  فةةى  ئةةو ما كةا  يةة؟  سةتى كوردي ئةلَيَم: بؤضى كاك شيَركؤ، حةكةمى هةلَبة
سةةؤر سةةتاو ثرؤفي تةةة مامؤ بةةؤ خةةؤى بكا يةةة  لةةةو ثا تةةا ث كةةوردى،  سةةتى  كةةؤى هةلَبة ى زان

سةتياريَكى  خةؤى هة هةستيارانى كورد دابنا؟ بؤضى هيَشتا ئةوة ساغ بؤتةوة كة شيَركؤ 
 بةهرةمةندة؟



165 
 

ضةةيادا(  سةةيَبةرى  بةةةرِوو لة كةةةى )رو كةةة، لةناميل شةةيَركؤل، دةميَ سةةةيةى  ئةةةو ق مةةن 
كوضكةية تا دواييش كةسيان  خويَندؤتةوة، لةويَدا لةوةش زياترى وتووة، ئةلَا: )ئةو سا

طةةأل  يةاوازة لة مةن رال ج ئةةلَا: ) ظةولتيَر  كةة  نةبوون بةشا ري(، جا لةسةر ئةو بنةمايةى 
تةة  مةافى خؤ كةة  كةةل  بةةرطريت ىلَ ئة مةردن  هةةتا  بةةآلل  ئةةيلَيَى،  هةموو وشةيةكدا كة تؤ 

ضةون نةةداوة،  شةيَركؤ  سةةيةى  كة وةك هةرضى بلَيَيت(. من تا ئيَستا هيض طرنطييةكم بةو ق
تةةوة فاق  الة ء اليعطي بنةما ياساييةكة ئةلَا: ) (، ئةو وةك ومت، هيَشتا ئةوة ساغ نةبؤ

 كة هةستياريَكى بةهرةمةندة؟ يا بةزؤر سوارى هةلَبةست بووة؟
سةةتى  يةةك  و، لةناوةرِا نةة ذمارة نةدالَرتة، ئيَ لةةةمن م سةالَيَك  شةةش  مةةن  شةيَركؤ بةتة

يَى ثةجناكاندا سةرةتةقيَيةكنان لةويَة ةو هةلَبةستدا ئةكرد، ئيَواران لةباخى فةرةج لةتةك
ضةاخيانةى  سةركاريَز لةسليَنانى، كؤرِى شةرِة شيعرمان ئةبةست، بةبةيانيانيش سةردانى 
طةرت  يةَز ليَ مةان ر مةان. زؤر تةة ناو نةدالَيَك ها شةيَركؤش وةك ميَردم كةاك  ئةوقافنان ئةكرد. 

بةا بةهؤى ئةوةوة كورِى هةستيارى بةناوبانط فائئ ب كةة  ا كةس بوو. ئةوة جطة لةوةى 
ئةةةل  وة  كةة  بةةووةوة  سةاغ  بةةؤ  ئةةوةمان  نةةد،  بةةآلل زؤرى نةخايا بةةوو،   نةةش  بةاوكء تاقا
طةةىلَ  ضةةند  بةا. هةر سةت ب سةوارى هةلَبة بةةزؤر  بةهرةكةى باوكى تيَدا نية، بةآلل ئةيةوآ 

بةةآلل جار ريَنناييان ئةكرد لةرِووى زانيارييةوة، ئةوةندةى ئةمانزانى، يارمةتين ئةةدا،  ان 
هةةموو  كةان  مةةو طؤظارة ضةى رؤذنا نةةكرد، كة بةةدى  يةا  يةةمان ت ئةةو بةهرة بةوو،  با سوود 
يةةوة  شتيَكى شيَركؤيان بآلوئةكردةوة، لةبةر هةمان هؤ، ئةو بآلوكردنةوانةش بةزيان طةرِا
يةةدا  نةةدا بةخؤ هةةولَيَك  يةَتء  لةةخؤى بطؤرِ ئةةوةى  هةؤى  بةووة  ضةونكة  خةؤى،  شةيَركؤ  بةؤ 

ئةوانةى ئةينوسى ثيَياندا بضيَتةوةو ثاكةيان بكاتةوة. ئيرت لةو رؤذةوة، شيَركؤ بضيَتةوةو 
مةادةيى  يةةكى ئا سةتا بةبرِوانامة كةة ئيَ كةردووة  شةة واي هةر زؤر ئةلَا، بةآلل بؤر، هةر ئةوة

 ثيشةسازى ــ بةشى دارتاشييةوة خةلَكى تر ئةداتة بةر مشار!
نةدةل لةبةر ئةوة من ئةطةر بوومب بةهةستيار، يا نا ، ئةوة كارى شيَركؤ نيية، من ئةوة

سةةالَى  كةةة  سةةة  كةةةل  1957شةةانازى بة سةةتان( بةية بةةةهارى كورد مةةن ) سةةتةكةى  هةلَبة
مةة  مةة  رؤذنا لةدين  جنةم ا هةلَبةيَردرا.. كة هةلَبةستى )خالَوى خاأل(ل وت، خواليَخؤشبوو 

بةةرِاكردن ئةك سةابونكةرانةوة  سةةرى  بةةر ذينةكةى وةك ئاآل بةرزكردبووةوةو لةو  بةؤ  شةا 
بةةز  جةةمال نة تةؤر  سةيَكى وةك دوك تةةوة( كة نةدوو بؤ لةةوى زي سةراو هاوارى ئةكرد: )مةو
كةة  نةة(،  هةؤنراوةى دوا رؤذما نةةى  نةةوة ؤو بةة ى م ئةلَا: )ئةل كؤمةلَة هؤنراوةيةى ذير، 
ئةةةدةبى  طةةرت لة طةةةورةى  كةةةليَنيَكى  شةا ري  يةةرى  ئةةةلَا: )ذ نةةدريَن  شةبوو ر. هة خوليَخوا

بةة بةةوةى  يةدا  نةةدو كورد شةةكة تيَثةرِا نةةة ستاي كةةو طيا سةةتة دةورنية يةةتيى لةهة ريى كوردا
نةةةداوة(،  بةوارة  لةةو  يةان  مةان خؤ شةةا ريانى تر ئةةمرِؤ  هةةتا  كةةو  بةارة تيوريية يةة  طةياندي
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مةاون  41هةروةها ئةوةندة شانازى بؤ من بةسة كة ئيَستاش، دواى  كةةس  ساأل، هةندآ 
 ة.كة هةموو ديوانى كوردايةتييةكةى منيان لةبةر

خةةؤى  شةةيَركؤ  ئةةةلَيَم،  نةةدة  تةةنيا ئةوة شةةان،  نةةةبا بةخؤهةلَكيَ بةةا  بةةةآلل  سةة زؤرة،  ق
لةةةبوارى  بةريةوة  لةةرِووى  نةةة  كةةى م يةوانى كوردايةتيية نةةاو د سةتةكانى  شةكراوى هةلَبة طؤ
سةييةوةية  كوردايةتيدا، ئنجا دوايى كة ئةو رايةى داوة، ئةوة لةئةجنامى  رووداويَكى سيا

نةدامى كة ئةمة كورتةكةيةتى:  نةيش ئة بةوو، م يةك  سةليَنانى كاذ وةى  سةراوى ل شةيَركؤ ليَثر
تةؤراو  لةةوة  سةركردايةتى، لةبةر هةنديَك هؤ شيَركؤمان لةو ثلةية  بردو دابةزان، ئةويش 
وازى لةكاذيك هيَنا. لةو رؤذةوة لةمن  لووتة، ضونكة ئةوة بةكارى من ئةزانا، ئيرت وةك 

ئةةكر قة   نةة  خةؤى كوردةكة ئةلَا: شةرِ بةكؤ لةَةى  سةةية تؤ بةةو ق سةتويةتى  يةارة وي آ، د
بكاتةوة. ئةطينا كةى ئةوة كارى ئةوة؟ هةرضةندة ئةشا قسةكةشى راستباء من شا ري 

مةن نةمب، ضونكة ئةطةر شا رييَتى، وةك ئةوبا، ئةوة من شا ري نيم. لةر استيشدا ئيَستا 
بة نةدا دةربةستى ئةوة نيم بةهةستيار )شا ري( بزانريَم، ضونكة دةميَكة  سةت وت ة ى هةلَبة

تةة  ناضم، ئةوةشم لةو باوةرِةوةية كة لةرِؤذطارى ئةمرِؤى ميللةتاندا، شيعرو شا ري، بوونة
سةت  كةة هةلَبة بةوو  دياردةيةك لةدياردةكانى كؤمةلَطا دواكةوتووةكان، ئةوة رؤذطاريَكى تر 

ارةكانى ئةو بايةخيَكى زؤرى هةيوو بؤ رابوونى ئةل دةظةرةى ئيَنة، من لةرِؤذة رةشء دذو
مةدا، دواى  بةةثاكى ئةجنا رؤذطارةى نةتةوةكةماندا، ئةو كارةل بةهةلَبةستةكامن بةضاكىء 

 ئةوة ئةركى  طرنطرتل كةوتة ئةستؤ.
 
 

ـ ذمارة ) ( دووشةممة 48لةوةآلمى ثرسياريركى رؤذنامةى بةرِيرزى )جةماوةر(دا ـ
2ل  29/9/2003   

 ران بووةكان كةسءكارى كيميابارانء ئةنفالةكانء الدآ ويَ
بةبينينى ئاآلى بةعس لةشارى سليَمانيدا برينةكانيان 

 دةكوليَتةوة..
َتوهَن  جبت   ىت لَكسال ة.. ى لَ  شت ىيد  * ل  ةت   ئاآل  ب عس ل شار  س يَاايوء ى لَ جب   

 ل ى يا   دةتكآء ى مو  رك ؤ ش ىيد دةاسهَا  ة..
يت  ة  * ى لَكسديو )ع ل م   عيَسالق ل ت ك ئاآل  اوردساان ثالَ بتؤ لكايد بت ىيَ ة   ت رهَكو 

 اوردساايو ئازالد ب عيَسالق  ة..
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* يو س رالنء رك يام يو سانء ركش ئريالنء ر ياائريالن تيَكسؤال ب ه ك دةيط تكا دةا ن.. ئاآل  
 ب عس ل شار  س يَاايو دالطريؤ..

شةارى  سةييةكان لة ئةاآلى بة  تةةك  هةةلَكردنى لة ماوةيةكة ئاآلى كوردستانء ضؤنيةتى 
نيدا بؤتة باسيَكى طرنطء رؤذانة لةنيَو خةلَكى شارداو رؤذنامةو طؤظارةكاندا دووثات سليَنا

دةكريَتةوة، ضونكة ئاآل ثريؤزة، هةر بؤية ثريؤزيى ئاآل لةهةموو كاتيَكدا رةضاو كراوة بةو 
ثيَودانطةى طوزارشت لةبوونء بةردةوامىء سةروةرى نةتةوةكةمان دةكات.. جا ثيَويست 

ئةةوة بوو لةشارى سل ضةاوى  يةدا رة خةوازىء نةتةوة ظةى نويَ يَنانى كوردثةروةرو كانطاى بزا
نةاوى  بكرايةو ثريؤزيى ئاآلى كوردستان لةدةستنةدرايةو ئةو ئاآلية هةرطيز نةكرايةتة خويَ
بةةة س  ئةاآلى  يةةَت،  سةتة دةب نةةدا بةرجة يةةكى زؤر لةنيَوانيا ضةةونكة جوداي سةييةكان..  بة 

خةةلَكى كورد لةة ى  شةى  شةارى ميَةوويةكى رة هةةمووان  يةاد لة بةةتىء ز يةة بةتاي سةتان هة
 سليَنانىء هةلَةجبةى شةهيد كة تا ئيَستاش هةلَةجبة بريندارةو برينةكانى سارِيَةنةكراوة.

جا ئةو كردةوةيةش لة ى زؤريَك لةرؤشنبريانء نووسةرانء رؤذنامةنووسانء خةلَكانى 
تةة نةة، بؤ نةارِةزايىء  ئازارضةشتووى بريندارو خويَناوى دةستى ئةو رذيَ تةورِةيىء  يةةى  ما

ئةاآلى  بةة س  نةةى  ئةةو رذيَ جةوديَكى  طازندةيةكى زؤرو ثاش ضةندين ساأل نةبوونى هيض و
يةة   يَراقيان بةبا ثرسء راوبؤضوونى خةلَكى لةسةر سةرجةل فةرمانطةو بةرِيَوةبةرايةتي

ضةةووة. سةةليَنانى دةر يةةدارةى  مسةةى ئ يةةاريَكى رة بةةةثيَى برِ كةةة  هةةةلَكردووة  شةتييةكان  . ط
ئةةو  تةا  يةةوة  سةراو بآلوكرا تةارو نوو تةاذو و ضةةندين ريثؤر نةةوة  لة يةن رؤذنامةو طؤظارةكا
هةةر  نةةطرتنء  طةويَى ليَ هةةر  كةةس  ) ةلةمةى( بة س لةل شارة داطريى، بةآلل بةداخةوة 

 حسابيشيان بؤ نةكردن.
نان هةر لةل رووةوة خةلَكى دةلَيَن بابةسبيَت بريننان بكوليَتةوةو هةموو رؤذيَك بة س

 وةبريبيَتةوة.. ئةو ئاآلية دابطرن.
ـ  ـ زانيار سةردار قرِطةيى ـ ريثؤرتاذ ـ

 سليَمانى
شةاريَكى وةك  سةتا لة يةةى ئيَ ئةةل ئاآل يةَراق،  ئةاآلى   سةى(:  سةةرى سيا يةر )نوو كاميل ذ

مةارة ) سةاى ذ بةةثيَى يا ئةةكريَت!!  سةتاندا هةلَ ئةاآلى كورد لةةثاأل  سةةالَى 33سةليَنانيدا،   )
ئةاآلى  1986 سةاى  بةةبرِيارى رؤذى )يا يةةَراق(و  سةةةركردايةتى  8/3/1986  مةةنى  ئةجنو

 (ى رذيَنى بة س رةوايةتى دراوةتاء نةخشةكيَشكراوة.قيادة الثورةشؤرِش ) لس 
طةةكانى  يةة رةن ئةةو ئاآل طةةكانى  سةاية، رةن ئةةو يا مةى  بةثيَى برِطةى دوو لةمادةى دووة

بةةكار يةةدا  يةَةووى  ةرةب كةة لةم ئةةةنويَنن  بةةكان  سةةتيَرةكةى ئةاآلى  ةرة سةا ئة هيَنراون. 
نةةماكانى ) شةرتاكيةناوةندآ ئاآلكةش ب يةة  اال حة ة  احلر يةةدا الو لةةل برِطة هةةر  ئةةنويَنن   )

جةةةنطاوةو  سةةددامدا  سةيةى  يةَراق، لةقاد طةةىل   يةة  ئةةل ئاآل نةةكانى  كةة )ثالَةوا سةراوة  نو
سةارى لةثيَناويدا قوربانيان داوة بؤ بةرطرى لةنيشتنانء ئازاديى طةلء سةربةخؤيى  روخ

 بةخش ء شةهادةتء قوربانيش ئةنويَنا كة لةو جةنطة شكؤدارةدا بةديار كةوتووة(.
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 بةسةرجندانيَك لةناوةرِؤكى ئةو ياساية، ئةل راستيانة  ى هيض كةسيَك شاردراوة نابا.
بةؤ  -1 يةة  يةةكى ن نةةوةو بيانوو هةيض ليَكدا يةة،  دارِش ء روخسارو رةنطةكانى ئةو ئاآل
 كورد.
سةةر سا ئةست -2 بةة س لة خةؤ  سةن. دةى  كةةى بة  سةا درومشة شةانةى  يَرةكة، ني

يةةتى  شةدا رِةوا بةةلَكو لة يَراقي سةتاندا،  هةةر لةكورد نةةك  كةة،  تةة ئاآل نةةماوة، كةوا حوكم 
 نةماوة.
سةةدامةدا  -3 سةيةى  جةةنطى قاد ياساكة، هيَنا بؤ قادسيةى سةدال ئةكات، ئةى لةو 

 نةبوو، كورد ئةنفالء كينيابارانء كؤكوذكرا!؟
يةةدا،  ئةةو ئاآل يةةى  هةةموو نالةباري ئيَستا ثرسيارةكة ئةوةية: ئةى بؤضى، لةطةأل ئةو 
هةيض وةآللء  مةن  ئةةكرآ!؟  هةةر هةلَ كةة،  ئةاآل ناموبارة ئةةو  لةهةندآ شويَنى كوردستاندا، 
يةةوة  ئةةل ئاآل هةةلَكردنى  شةتى  لةة ث لةةطرياوةكان(  يةَى )هاوفاي تةؤ بلَ بةةل،  بيانوويةك شك نا

 نةبن؟!
(، ضونكة تا ئيَستا نةمانديوة، املعاملة باملثليَ  ئةوة هاومامةلَة كردنة )خؤ ناكرآ بلَ

ئةاآلى  شةدا،  جةةفء  ةةمارةو بةسرة بةةلَكو لةنة مةادى،  جةةو رو لةةتكريتء فةلو هةةر  نةةك 
ئةةبوو  جةة ليش، نة مةال  هةةظاأل  كوردستان لةثاأل ئاآلى  يَراقدا هةلَكريَت. كةسيَكى وةك 

ةكةى كوردستاندا، لةئوسرتاليا، هةلَشاخا لةبةر ئةوةى ئةو بةو جؤرة بةئاآل كؤرثة هةذار
سةةتا  تةةا ئيَ خةةؤ  ئةةاخر  ضةةةقاندبوو!!  قةةى دانة يةةةكى  يَرا يةةةوة ئاآل شةةت خؤ يةةة لةتةني ئاآل
نةمانديوة، نةك هةر يةكيَكى وةك حمةمةد دوورى، بةلَكو يةكيَكى وةك ئةمحةد ضةلةبيش 

ى  يَراقدا هةلَشاخا لةبةر ئةوةى كة هاوئةجنومةنء هاو ئؤثؤزسيؤنى مال جة لة، بةئاآل
 ئاآلى كوردستانى بةتةنيشتةوة نةبووة!!

سةةوزو  سةى  من تيَناطةل، هةظاآلن لةكاتى شةرِة ثةرِؤكةياندا، نةك هةر ثةرِؤ بةلَكو كرا
زةرديشيان، لةيكرتى قةدةغةكردبوو! ئةى بؤضى ئيَستا ئاآلى ئةو  يَراقة قةدةغة ناكةن 

 ةأل ئةكردين!؟كة شةرِة ضةكى كينيايى لةط
نةةةةتء  شةةارى هةلَ سةةليَنانى  نةةالَيَن  ئةةةى  سةةة(  كةةة، تر لةةَيَ  )نهيَنيية شةةكرآ ب خؤنا
يةةَم  كةةةوتنى رذ سةةتان، دواى  ئةةاآلى كورد ئةةةو رؤذةى  ئةةةبوو،  سةةتييةكةى  يةةة!؟ را قورباني
بةةردةل  سةتةونةزةر، لة يةة، دة نةةتء قورباني جةةماوةرةى هةلَ ئةةو  هةةلَكرا،  سةليَنانيدا  لة

سةيَكى وةك ئاآلكةدا بوةستاناية و هةموو بةيةكدةنط سروودى ئةى رةقيبيان بوتاية، يا كة
كةة  سةتةل  من كة لةضةند هةلَبةستيَكندا ناوى ئاآلى كوردستامن هيَناوة، لةوانة ئةل هةلَبة

سةالَى  1958سالَى  كةة  مةدا  يةةتى( يةكة لةةديوانى )كوردا ضةاثكراوةتةوة  1960وتوومة 
نةةكرد!! ئةبواية لةهةموو كةس ثةرؤشرت لةبةردةل ئ ئةةوةل  ضةى  اآلكةدا بضةمايةتةوة كة

كةةى  ئةاآل خويَناوةيية سةتانةوة،  كةةى كورد ئةزانن بؤضى؟! ضونكة لةتةنيشت ئاآل ثريؤزة
يةةةوةى  لةةَا: ن يةةَراق ب شةةةةرمةزارةكةى   ئةةاآل  نةةةبا  بةةةووةوة!! ومت  قةةوت كرا يةةَراقيش   
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ثةةجناو ضةماندنةوةكة بؤ ئةو بووة!! ئاخؤ ئةو زولَنة بؤ لةكةسيَكى وةك من ئةكةن  كة 
 ثيَنج ساأل لةمةوبةر لةو هةلَبةستةمدا وتوومة:

نةةزار  طولَى طةش بةباى شةمالَى بةهار ئةشنيَتةوة بةةةر  كةةةذ، بةرام كةةةوى  قاسثةى 
 بةرزدةبيَتةوة

يةةةوةى  من كة ديم لةرةى شةثؤىل شنةى ئاآلى كوردستان طةةةةأل جر ئةةةةبا لة كةةةةآلو  تيَ
 ئةستيَرةى بةيان

سةةوورل  هةردوو ثيَكةوة ئةو كاتة هيواو ئاماجنى دوورل لةةَةى  شةةنط، طوآل ئةةةبن بةثر
 ئةطةشيَتةوة

 
 15/2/2003( رؤذى 145رؤذنامةى ريرزدارى )هاوآلتى( ذمارة )

 وةآلميرك بؤ:
ريَبني هةردىء بةهةلَة تيَطةيشنت لةكيَشةى كةركوكء كوردو 

 دميوكراسى
 

مةن وةك  كةة  نةا  سةتيية بزا ئةةو را بةةرِيَز،  نةةرةوةى  مةةوآ خويَ يةةكى ثيَشةكى ئة برازا
يةَةال  هةاوبريى ه ئةازيزو  بةراى  كةورِى  ئةةو  ضةونكة  هةةردى،  يةَب   ؤةة ر خؤشةويست، ئةرِوا
لةةةكؤتايى  نةدا  هةاوبريى ترما يةةك  طةةأل ذمارة كةةةوةو لة كةة ثيَ يةة  محةةد هةردي سةتا ئة مامؤ
شةتء  ميةان ر تةةوةيى كورد بةريى نة يةةكى  ثةجناكانى ضةرخى ثيَشوودا، رةنطى قوتاخبانة

تةؤوى كارمان بؤ كرد، ئيَس ئةةبين   مةاوين،  نةدا  تاش جيَطةى شانازميانة، كة هيَشتا لةذيا
سةتا  ضةاند، ئيَ سةليَنانيدا ئةمان ضةووكى وةك  يةةكى ب سةةرةتا لةكيَلَطة ئةو برية، كة ئةوسا، 
كةةدا،  نةة لةكولة ئةةوةى ئيَ يةةى  بةة بةلَطة ئةةوةش،  لةسةرتاثاى كوردستاندا سةوز بووة، 

سةةةرمان، بان شةةاريَكى زؤرةوة لة بةةةى بةةةهؤى طو هةةةر زؤر نةةةك  سةةتا  ئةةةدا، ئيَ بةةؤ  نةةان  ط
سةةا  نةةى ئةو بةةة كورديا ئةةو حيز نةةدامانى  بةةى ئة بةةةلَكو زؤر يةةن،  كةةوردى بيَال جةةماوةرى 
نةةةوةى  نةةة داواى جياكرد سةةتا وةك ئيَ شةةةوة، ئيَ بةةةحيزى شيو ي ئةةةكردين،  يةةةتييان  دذا

ميةوكر ئةازادو د سةةربةخؤو  اتنء كوردستان ئةكةن لةداطريكةرانء خوازيارى كورستانيَكى 
كةة  سةتبخات.  بةشويَن ميكانيزميَكدا ئةطةرِيَن كة ئةو مةبةستة بثيَكاء ئةو ئاماجنة بةدة
يةَب   تةازة ر سةورِمانة  طةةرانىء سةر طةةى ني ئةةوةى جيَ بةةآلل  ئةةدويَم،  يةةوة  تةر لةبارة دوا
سةكردو  قةى دة شةى  يَرا نةاو باوة ضةوونة  هةردى، ئةيةوآ ةانطيَرِيَتةوة بؤ ضةمكى هةلَةى 

بةا ثيَكةوةذيان يةةتيى  كةراوو برا كةةرو داطري ميةوكراتيزةكردنى داطري كةراوو د ى زؤردارو زؤرليَ
بةةؤ  يةةة  هةةةل لةئارادا يةةَرِينرتين  سةةتا ز كةةة ئيَ كةةدا  ئةةةوة لةكاتيَ بةةاوةكوذراو!!  شةةتةو  وةكو

 سةربةخؤيى كوردستان!
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هةاوآلتى( رؤذى 144لةةذمارة ) يةةَزدارى ) مةةى ر يةةَب  8/10/2003(ى رؤذنا كةاك ر دا، 
سةى  لةوتارى كيَشةى حةةداى دميوكرا طةةورةترين تة ئةةلَا: ) كةركوكء ضةند سةرجنيَكدا، 

ضةى  ئةةلَيَم: بؤ مةدا  لةبةردةل هيَزة سياسيةكانى  يَراقدا كيَشةى شارى كةركوكة(، لةوةآل
كةرآ!؟  دميوكراسى، ثيَشرتو ئيَستاش، لةكةركوكء لة يَراقدا، بوونى هةبووة تا تةحةدا ب

تةانى يا ضاوةرِوان ئةكرآ، بةكةوتنى رذيَ سةراو وآل نةة سوي يةَراق بب كةةركوكء   بةة س،  نى 
ضةكة  سةةدرو بة تةةدا  هةاوبريانى موق يةَب ،  كةاك ر تةارةى  ئةسكةندةنافية؟ يا ئةشا بةل و

 بة سيةكانء  ةرةبة دة هةزاريةكانء تؤرانية كةماليةكان بنب بةدميوكراتى!؟
خواردن واية  من ثيَشرت لةضةندين وتارمدا وتوومة: )فرة يةنىء دميوكراسى وةك ئاوو

بةةن(  يةان لةناوئة هةرو ذ نةة ذة كةةنء ئةب طةةن ئة نةةطوجناودا، بؤ بؤ ذيان، بةآلل لةكةشيَكى 
تةةرةوة،  يةة بة ةةةرةبكراوةكانى  ضةةة كورد هةةموو ناو سةةألء  كةةركوكء مو يةةَراق، بة شةى   كة
يةادة  كةشيَكى طوجناو نية بؤ دميوكراسى، ئةو شويَنانة، ئةشا كاتيَك دميوكراسيان تيا ث

كةةةورد كةةةرآء  شةةةويَنةوارةكانى بة ةةةةةرةبكردنء  ب كةةةة  نةةةدا،  نةةةةبا تيايا نةةةد  زةرةرمة
يةةة:  تةةؤ ثيَتوا ئةةةلَيَم: وةك  يةةَب   بةةةكاك ر ئةةةوة،  بةةةر  نةةةهيَلَرآ، لة يةةا  بةةةتؤرانيكردنيان ت
سةةتان،  كةةةى كورد سةةا رةنطية ئةةاآل  بةةوونء  شةةةى كورد كةةة، بانطة سةةيةتة طةورة )حةسا

تة طةورةية، هؤى ئةمرِؤو هى ئةو لةكةركوكدا، خولواندويَتى!( ئةوة وانية، ئةو حةساسية
شةوورى  كةة با بةووة،  سةت  كةةوة درو سةيةتة لةرؤذيَ ئةةو حةسا بانطةشةو ئاآلية نية، بةلَكو 
قةى  ةةرةبىء  سةةر  يَرا يةة  كةورد، خرا تةةوةى  سةتى نة سةتء وي كوردستان، بيَثرسء خوا
نةةخوآ مةاأل لةخا شةيَويَنراو  لةةكورد   كةركوكء موسألء ضةندين شارؤضكةو ديَهاتى كورد، 

 حةرامكرا. 
مةانء  ثةاأل خؤ نةة  بةوروذيَن ، بيانةي يةةكان  يةَزة ناكوردي ئةةوةى ه لةةبرى  تؤ ئةلَيَى: )
لةثيَناويدا كاربكةين(! من ئةل قسةيةى تؤ ئةضويَنم بةو قسةيةى كاك مستةفا ضاورِةش 
كة لةهةمان ذمارةى هاوآلتيدا بالويكردؤتةوةو ئةلَا: )من لةدوذمن بةفيأَلء دوذمنيش لةمن 

لةةو بةف طةةر  تةؤ ئة سةتاش  سةةريطرت( ئيَ مةن  لةَى دوذ يأَل بوو، سةرةجنال من خةلَةتالء فيَ
سةتةفاو  كةاك م ضةريؤكةكةى ) نةديَكت لة قسةيةت مةبةستت فيأَل با، ئةوا ديارة تؤ هيض ثة
ئةةو  شةةوة  كةى راستطؤيانة لةةناخء دلَيَ طةةر  نةةطرتووة، ئة جةؤرة( وةر لةةو  دةيان ضريؤكى 

هةة مةةان  ئةةةوا بيَطو كةةةى؟  سةةةية ئة مةةةر( ق شةةيَ  هؤ كةةةى  ضةةريؤكى )مارة نةةديَكت لة يض ثة
ئةةو  بةؤ  يةةك  وةرنةطرتووة. لةو باوةرِةشدا نيم تؤ ئةوةندة ساويلكةبيت! تةنيا ليَكدانةوة
قسةيةش، ئةشا ئةوةبا كة دووى كآلوى بابردووى )دميوكراسى( كةوتبى لةدؤزةخى ئةو 

سةةةدان بةةةخويَنى  سةةتانء  شةةوورى كورد نةةى با سةةةر زةوتكرد قةةةى لة كةةورد   يَرا هةةةزار 
 دروستكراوة لةماوةى هةشتا سالَيَكى رابردوودا.

يةةةك  يةةة ت ئاآل طةةرنط ن مةةن  بةةؤ  ئةةةلَا: ) يةةَب   كةةاك ر يةةدا،  تةةرى وتارةكة يةةةكى  لةجيَطة
يةةكجار  بةةآلل  نةانى،  بةةرةى تورك يةان  سةتان  لةكةركوكدا هةلَدةكرآ، هى  يَراق يان كورد
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شةويَنى بة مةوة طرنطة كؤى ئةو ئاوارانةى لةشارى كةركوك دة سةةر  نةةوة  كةراون بطةرِيَ ر
طةة  مةةوة طرن بةةآلل بة  خؤيان، بؤ من طرنط نية دةطوتريَت ئةل شارة توركة يان  ةرةبى، 
يةَت(.  نةةكان دةكر قةةرةبووى زيا تةةوةو  ئةاوةدان دةكريَ ضةؤلَكراو  ضةند طةرِةكى ويَرانكراوو 

سةت سةتانء هة يةةتى  ى لةوةآلمدا ئةلَيَم: ئةطةر كورديبوونى كةركوكء ئاآلى كورد ى كوردا
ئةاوارة  ئةةكرانء  سةةرةتاوة دةرنة هةةر لة نةة  كوردى كةركوك طرنطنةبواية، ئةوا ئةو كوردا
طةةر  نةئةكرانء طةرِةكةكانيان ويَران نةئةكرانء ئيَستا ثيَويستيان بةقةرةبوو نةئةبوو، ئة
ئةةوا  يةان  ةةرةبى،  كةة  شةارة، تور ئةةو  يةة،  ئةةوة طرنطنةبوا بة ى نةتةوةى كورديشةوة، 

ئةةكراو كيَ سةةر  ئةازارةوة ضارة شةى كورد لةباشوورى كوردستاندا، هةر لةبةيانى يازدةى 
سةانةى  ئةو هةموو كوشتارةى دواى ئةو بةيانةى نةئةويست! ديارة ريَب ء هةموو ئةو كة
هةةوليَرو  هةؤكء  كةة د يةة  نةةوة طرنطن وةكو ريَب ، نانةتةوييانة بريئةكةنةوة، ئةوةش بة يا

يةا تةرى  سليَنانيش تورك با  يةةكى  يةَب  لةجيَطة نةةوة، وةك ر بةة ى ئةوا طةرنط   ةةرةر، 
سةتكردنةوةى  خةتء درو ضةاندنى درة وتارةكةيدا ئةلَا: )كردنةوةى قوتاخبانةو كتيَبخانةو 
ثةاركى  خةتء  نةةو درة نةةو كتيَبخا كةةركوك قوتاخبا لةةوةوثيَش  شةتى(ية!! وةك  ثةاركى ط

يةةةَب  لةوتارةك بةةةدةن، ر سةةةةرنج  نةةةةبووبا!!ئيَوة  شةةتى تيا طةةةوترآ ط ئةةةةلَا: )دة يةةةدا  ة
لةَيَن  ئةةوان دة يةَت  توركنانةكان خؤثيشاندان دذى كوردو ئاآلى كوردستان دةكةن، دةطوتر
يةةكيان  نةنء ت برِوا سةت دةزا ئةل شارة توركة، بةآلل ئايا ئةوان مافى خؤيان نية ضى بةرِا

ئةاآل  بةوونء  شةةى كورد نةةوة: )بانطة بةة ى ريَبي ضةى  كةةن( كة سةا هةية بيلَيَنء كارى بؤ ب
يةةَب   كةةاك ر ئةةةخولويَنا!!( و  سةةيةت  شةةارةدا، حةسا لةةةو  سةةتان  كةةةى كورد رةنطيية
بةة،  كةوردو  ةرة تةوركء  ئةوانةشيان ثا رةوانابينا. دواى ئةوانة، ئةلَا: )كةركوك شارى 
كةة  يةة  نةةوة ن ئةةو مافا يةادى  كةةلء ز بةآلل هيض كال لةل دةستنيشانكردنانة، ثةيوةندى بة

لةةوة  هةموو دانيشتوانيَكى ئةل شارة ئةازيز  نةةرةوةى  بةا خويَ جةارآ  نةة(.  بةيةكسان هةيا
نةة  كةةركوك! ديَي نةداريَتى  بةؤ خاوة طةرِيَت كة ئةل نووسةرة، توركى ثيَش كورد خستووة 
يةةَب !  سةةةى ر نةةة بةق سةةان هةيا كةةةركوك بةيةك شةةتوانى  هةةةموو داني نةةةى  ئةةةو مافا سةةةر 

مة يةا  شةتى،  طةةر لةوةآلمدا ئةلَيَ : كال ماف؟ مافى درةختء ثاركى ط تةةوةيى؟ ئة افى نة
كةة  كةدا  سةتدآ لةكاتيَ كةورد بةدة بةؤ  ضةؤن  تةةوةيى  مةافى نة مةبةست لة دووةميانة، ئةوا 

سةكري،  يةرا ،  1آذار،  1طةرِةكةكانى قادسيةى يةكء دوو، نةصرى يةكء دوو، حى الع حز
ضةةندين احلرية، ح  الواتط ، ح  اخلضراء، ال ني ار يف العرقة يةدينء  لةك، ايد بةو   ، ال

ضةةندين  شويَنى تةة  يةَةةى  ةةرةر بؤ نةة ر كةة بةوا كةراون!  يةَة  كةدا  ةرةبرِ لةةناو كةركو تر 
بةسء  جيةةو د ضةةكانى وةك حةو طةة لةناو ئةةوة ج نةانيش!  كةوردو تورك ئةوةندةى ريَةةى 

بةةداقوق رياض ء تازةو داقوقء لةيالنء رةشادو كوآء كوآ كة بؤ ؤونة طوندةكانى سةر 
نةد  90لة  شة  60نةوت طو سةتيان  ةرةبن بةؤ  شة يةان  بةةى زؤر نةة زؤر كةة ئةما كةراون! 

شةةوة  تواندنةوةى كوردهيَنراون لةكةركوكدا، بةو جؤرة ئيَستا ريَةةى كورد، بةئاوارةكاني
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بةةة 25 طةةةر  ةرة يةةة، ئة شةةدا ن مةةان لةوة كةةات. طو سةةت نا يةةَنج درو سةةتء ث سةةةدا بي % لة
نةةة لةزؤري ئةةةوا وردة وردة كةمي يةةان،  يةةَدى خؤ بةةؤ ز نةةةوة  كةةان نةطةرِيَنريَ نةةةةدا هاوردة

ئةتويَتةوة، ئةمة دةرجنامى ذيانة، ئيرت كال مافى نةتةوةيى؟ كال يةكسانى!؟ لةبةر ئةوة 
نةةدنى  كةةورد لةوروذا نةةى  نةةدةى ئيَ سةةيَك هيَ هةيض كة سةةتدةكةل  مةةن هة ئةةلَا: ) كةةة  يةَب   ر
كةورد  نةةى  نةدةى ئيَ سةيَكيش هيَ هةيض كة كةاتء  مةسةلةى نةتةوةيى لةو شارةدا زةرةر نا

ضةةوانةكةى لةبةرطريكردن لةدميوكر تةةواوى ثيَ ئةةوة بة كةات(  قةازانج نا شةارةدا  لةةو  اتيدا 
راستة، ضونكة دميوكراسى، واتا حوكنى زؤربة زؤربةكةش ئةوةية، ئيرت ئةبا قازاجنةكةى 
نةدنى  ئيَنة ضيبى!؟ حةزيش ئةكةل كاك ريَب ء هاوبريةكانى ئةو راستية بزانن كة ورورذا

كء  يَراقء توركياو ئيَرانء سوريةو ئازةر ــ مةسةلةى نةتةوةيى بؤ ئيَنةى كورد لةكةركو
نةةوةكانى  ئةرمةنيشدا، شارِيَطةى رزطارىء بةدةستخستنى مافة نةتةوةييةكاؤانة، بريكرد
سةةتان  كةةرانى كورد تةةنيا داطري يةةةو  يةةكى كؤمسؤثؤليتيانة نةةكانى، بريكردنةوة يةَب ء ويَ ر

كةةركوك، سودمةند ئةبن ليَيان. ئاخر كيَشةى كوردو كيَشةى كةركوكء  دةيان شارى وةك 
شةةارانة  ئةةةو  شةةتىء  سةةتان بةط كةةة كورد يةةة  لةةةوةوة ن تةةووة؟  ضةةاوةى طر ضةةيةوة سةر لة
جةارآ  تةؤ  ئةاخر  شةيَويَنراون!؟  بةوون  يةةتىء كورد بةتايبةتى، داطريكراونء لةكوردو كوردا
نابا ئةوةى ترازاوة، بيخةيتةوة سةر سكةى خؤى؟ ئنجا نةك بؤ شارى كةركوك، بطرة بؤ 

سةى،  يَراقيش، ئ ضةى دميوكرا سةى!؟ بؤ يةادةكردنى دميوكرا بةؤ ث لةةبارة  هةةل  سةتا  ايا ئيَ
 كراسيَكة، بةكةوتنى رذيَنيَك، كؤمةلَطايةكى دواكةوتوو لةبةريكات!؟ 

سةتا  تةا ئيَ ئةةويش  كةات،  يةادة ب سةى ث ئةةوةى دميوكرا رؤذئاوا بةسةدان ساأل طةيشتة 
ميوكراسيدا، وازى لةسةروةرىء بةتةواوى نا، هيض كال لةو وآلتانةى رؤذئاواش، لةثيَناوى د

خةةؤى  تةةةوةيى  نةةديى نة تةةةوةيىء بةرذةوة شةةى نة سةةةربةخؤيىء ئاساي تةةةوةيىء  مةةافى نة
تةةواوى  ضةارةنومسان بة يةدا،  لةةكؤتايى وتارةكة ضةى  يةَب  بؤ كةاك ر نةهيَناوة، ئيرت نازامن 

ئةةوة  نةازامن  بةةين!!(  يةارى ئةبةستيَتةوة بةو  يَراقةوة: )كة برِيارة لةداهاتوودا تيايدا  برِ
يةةَب   هةةى ر يةةا  يةةة؟  بةةى كوردي يةةارى حيز بةةة؟ برِ هةةى  ةرة يةةة؟  يةةارى ئةمةريكا يةةة؟ برِ كيَ
جةةماوةرى  خؤيةتى!؟ من بةدلَنياييةوة ئةلَيَم: ئةوة برِيارى هةر كةسء  يةكبا، برِيارى 
تةةةردا،  لةةةوتاريَكى  كةةة  سةةتاندا،  سةةةةربةخؤيى كورد لةةةثيَناوى  يةةة  شةةةر ن كةةوردى تيَكؤ

ئةةلَيَم: لةميكانيزمى ئةو تيَك نةدة  تةةنيا ئةوة يةَرةدا  ئةةدويَم، ل سةةربةخؤيية  ئةةو  شةانةو  ؤ
نةةانء  شةةةى  ميةوكراتىء بةكيَ ئةةازادىء د شةةةى  كةةركوكء بةكيَ شةةةى  كةةورد، بةكيَ شةةى  كيَ
كةةورد،  تةةةوةى  ئةازاديى نة سةةتانء  سةةةربةخؤيى كورد بةا  شةةةوة،  ثةةاركى طشتي خةتء  درة

ضةيرت ضارةسةرى تةواو ناكرآ، ضارةسةريية نيوةناضلَةكانيش لةدةر زيى سرِكةر بةو وة، 
ضةآلنة،  ضةارة نيوةنا ئةةو  شةدا،  شةرتين باري يةَت، لةبا بةةدوادا د يةان  ئةةنفاىل تر نابنء دةيان 
ثةيَش  ةةرةرء  لةضارةنووسى ئةو فيدرالَية ضاكرت نابا كة ئيَستا هةندآ  يةنى كوردى، 

 تورك، دةسبةردارى ئةبن لةثيَناوى  رياقى يةكطرتوودا!!
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 بطويَزيَنةوة بؤ قؤناغى كار با لةقؤناغى قسةوة
 

كةاك 145دواى بآلوكردنةوةى سةرجنةكامن لةذمارة  كةةى  سةةر وتارة هةاوآلتى(دا لة ى )
كةةةانيزمى  لةةةةبارةى مي سةةةت  كةةةةوة، ئةموي شةةةةى كةركو لةةةةبارةى كيَ هةةةةردى  يةةةَب   ر
لةةذمارة  يةَب   مةةكانى ر بةة ل وةآل سةربةخؤييةوة شتيَكى تر بنووسم وةك بةلَيَنم دابوو. 

ناضارى كردل كة جارآ ئةل وةآلمةش بدةمةوة. مةبةستيشم دةوةن بةئاش نية، دا، 147
ئةةو  شةلَيَم  سةتيةكان. نا بةلَكو بةهيوال منء سة حء ريَب ء خويَنةرةوةى ئازيز بطةينة را
سةة ء  بةةةلَكو نو يةةة،  محةةةد دا سةةة ح ئة كةةاك  يةةا  مةةن  مةةةكانى  هةةةمووى لةوةآل سةةتيانة  را

طةةىلَ ر نةيش،  ضةوونةكانى ريَبي بةةوة ديدوبؤ سةةرةتا  سةتاش  ئةةدةن، ئيَ شةان  سةتينان ثي ا
نةةةك  نةةبا  هةةةر بابةتيا هةةمووى  هةةةموومان  سةينةكانى  بةةا نو لةَيَم:  كةةة ب كةةل  سةت ثيَئة دة
نةةطوجناوى وةك:  سةتةو  شةةى ناشاي بةةكارهيَنانى و لةَةو  سةةر هة دةمارطريىء ثيَداطرتن لة

 )نةتةوةضى، فسفس ثالَةوانء شتى ترى لةو جؤرانة(.
ة ريَب  ئةلَا: )من نةمنوسيوة كةركوك كوردستان نية، بةلَكو باسى زؤرل  ثةسةندة ك

تةة  سةةنيَن ( كةوا نةة ب سةتانى بوو ئةةل كور بةدةين  كةةوة هةولَ ئةوةل كردووة لةت ريَطةية
طةار  يةَراق رز كةةركوكء   ئةةوةى  يةة: ) يةَب   ى وا يةة، ر ليَرةدا جياوازميان لةسةر ريَطةكة

كةةس دةكات كاركردنة بؤ سيستةميَك كة دةت وانا زياد لةنةتةوةيةكى تيابةى، با ئةوةى 
مافى ئةوى دى زةوت بكات..( مةبةستى لةسيستةمةكةش: دميوكراسية. ئةمة هةر ديدى 
سةايةى  كةة لة كةةن  ئةةمريكا ئة سةراو  ريَب  نية، هؤ تريش هةن كة بؤ ؤونة  هيَنا بؤ سوي

مةاف كةات، دميوكراسيدا، زياد لةنةتةوةيةكيان تيا ئةذى، بيَئةوةى كةس  يةدى زةوتب ى ئةو
 منيش ئةلَيَم: هةلَةكة ليَرةوة دةستثيَئةكا، بابزان  ضؤن؟: 

ئةةلَنانىء  سويسرا، وآلتى هيض كال لةو طة نة نةبوو كة ئيَستا لةناويدانء بةزمانةكانى 
سةةةو  ئةةةلَنانياو فةرِةن سةةنورةكانى  نةةة لة بةةةلَكو ئةوا كةةةن،  سةةة ئة تةةالَى ق سةةىء ئي فةرِةن

كة يةةان  يةاوة، دزة تةةى ئيتالَ شةةارو وآل يةان،  هةةيض كام نةة،  تةةا ئةوا سةةرا. وا نةاو سوي بةةؤ  ردووة 
سةت  سةراى بندة شةتنانى سوي شةيَك لةني كةةو بة بةةلَكو هةرية ئةوانيرتيان زةوت نةكردووة، 
شةيَك  ئةازةر، بة مةةنء  فةارسء ئةر تةوركء  كردووة، وةك ضؤن ئيَستا هةريةك لة ةرةرء 

هةة نةةة،  تةةا ئةوا كةةردووة، وا يةةان  سةةتى خؤ سةةتانيان بندة تةةى لةكورد شةةارو وآل يةةان،  يض كام
هةةموويان  ئةوانيرتيان زةوت نةكردووة، بةلَكو خاكى سويسراييةكانيان زةوتكردووة، بؤية 
ئةةمريكاش  جةؤرة،  بةةو  نةدا!!  لةةناو خؤيا كةؤكن  لةسةر ئةو زةوتكردنة، )دميوكراتى!( و 

ثةاوانكردو خةؤى  بةؤ  ضةةيةكى  ةو وآلتى هيض كال لةو طة نة نةبووة كة ئيَستا هةريةكةو ناو
ئةةةو  سةةةر  هةةةموويان لة يةةة  سةةتكردووة. بؤ يةةةتيان ليَدرو ثةةةجنا و  ئةةةكاو  فةةةرمانرِةوايى 
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نةةة،  جةةؤرة ئةوا بةةةو  يةةةكطرتوون!!(  ميةةوكراتىء  كةةؤكء د ئةةةمريكا ) خةةاكى  نةةةى  ثاوانكرد
داطريكةرو زةوتكةرى وآلتء مافى ئةو كؤمةلَة خةلَكةبوون كة بةر لةوانيرت، لةناو سويسراو 

مةاوةو ئةمريكادا ئةذيانء ئيَ يةةكيان تيا سةتةل نووزة ستا ئةوانة، يا تويَنراونةتةوة، يا بةئا
 بةرةو تواندنةوة ئةرِؤن.

بةرامبةر بةوانةش، هةموومان دميان، كة ضةندين تيَكةلَةى ترى وةك يةكيَـى سؤظيَتء 
بةةر  نةةش، لة ئةةو ليَكرتازا تةرازان،  يةةك  يوطوسالفياو ضيكوسلوظاكياو شويَنى تر، ضؤن لة

لةةكانيان ئةوة نةبوو  كةة طة ئةةوةبوو  بةةر  بةةلَكو لة نةةبوو،  شةويَنانة  لةةو  سةى  كة دميوكرا
كةةردنء  يةةةك داطري تةةا لة  كةةردن. وا لةةةزةوتكردنء داطري مةةابوو  يةةان  نةةاى خؤرِزطاركردن توا
شةةةدا  مةةابوو، لة يَراقي طةةاركردن  نةةاى خؤرِز شةةةةوة، توا يةةةكى تري هةةةبو، لة  كةةردن  زةوت

شةوورى كورد طةريو هاوكيَشةكة هةر بةو جؤرةية، با يةةوة دا قةى  ةرةب يةةن  يَرا سةتان لة 
زةوتكراوبوو، ئيَستا جطة لةدهؤكء هةوليَرو سليَنانى كة بةهؤى ثاراستنى هاوثةميانانةوة 
شةتا  تةر، هيَ رزطاربوون، شارةكانى ترى وةك موسألء كةركوكء خانةق ء هةنديَك ناوضةى 

بةؤ  يةة  طةة هة تةةنيا دوو ريَ ئةةوة  بةةر  شةةى هةر داطريو زةوتكراون. لة سةةركردنى كيَ ضارة
يةان  قةى  ةةرةبىء كورد نةتةوةيى تياياندا، ئةويش يا ئةبا ئةو شويَنانة خبريَنة سةر  يَرا
شةةة  سةةر بة نةةوة  شةةارانة خبريَ ئةةو  ئةةبا  يةا  نةةةهيَلَرى.  يةا  نةةوة( ت بةةدةركردنء بةتواند (
ئةةةاينى  تةةةوةيىء  يةةةكى نة ضةةةند كةمينة طةةةةر  سةةا ئة سةةتان. ئةو كةةةى كورد رزطاركراوة

اندا ةيَننةوة، ئةوا مافى كةمينةيان ئةبا، نةك مافى دروستكردنى قةوارةيةكى لةكوردست
 سياسى سةربةخؤ. باوةرِيش ناكةل هيض كورديَك ضاوى لةوةوة با مافى كةمينةكان خبوا.

شةةةكة.  بةؤ كيَ سةيانةية  سةةةركردنيَكى بة  ئةةوة ضارة لةَا:  يةةَب  ب كةاك ر شةا  يةَرةدا ئة ل
طةةأل  لةوةآلمدا ئةلَيَم: نةخيَر، ئةوة كةة لة شةة  سةريانةو ئةمريكيانة ضارةسةركردنيَكى سوي

ئةةو  تةدا  هةةمان كا كةران. لة ئةةمريكادا  سةوورةكانى  يةة  سةراو هيند خةلَكة نةذادةكةى سوي
تةى  نةدآ وآل سةالفياو هة سةؤظيَتء يوطو تةةوةكانى  ضارةسةريةشبوو كة كيَشةى زؤربةى نة

بةةكو كةدى.  نةةوةيان لةية كةرا بةجياكرد فةرة ترى فرةنةتةوةي ثيَضار  تةى  شةةى وآل رتى كيَ
يةةا  نةةةوة،  يةةا بةتواند بةةا.  سةةت بوو كةدى درو نةةى ية ضةةينةى زةوتكرد سةةةر بن كةةة لة تةةوة  نة
ئةةو  خةةيالَى  تةةنيا لة سةيَهةل،  طةةى  بةجيابوونةوة ضارةسةر ئةكرآء ضارةسةركراوة، ريَ
سةة ح  كةاك  ئةةوة  بةةر  كةةوتوون. لة سةى  بةابردووى دميوكرا كةآلوى  شةويَن  كةسانةداية كة 

مةةرِى  22/10/2003ر رةواية كة لة)هاوآلتى(ئةمحةد لةسة بةووة بة كةةركوك  دا ئةلَا: )
 مةلود كة دةبا ببةشريَتةوة(. 

كةؤن  كةةركوك، زؤر  هةموومان ئةزان  كة ميَةووى ثةلكيَشكردنى  ةرةر بؤ ثاريَزطاى 
نية. دة ئيَستا من تازةترين ئامارى ئةجنومةنى شارةوانى ـ نوسينطةى راطةياندنى قةزاى 
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تةازة( داقوق ضةةى ) مةارة: ناو ئةةو ئا بةةثيَى  نةة  ى سةر بةكةركوكم لةبةردةستداية، بؤ ؤو
 بة ؤرةية:

 طوند 28ذمارةى طوندةكانى تازة: 
 طوند 21ذمارةى طوندة  ةرةبنشينةكان: 

 طوند 5ذمارةى طوندة توركناننشينةكان: 
 طوند 2ذمارةى طوندة كوردييةكان: 

 لةهةر سا رةطةزةكة.ناوةندى ناوضة )ناحية(كةش تيَكةلَةية 
باشة ئةوة، بةخشينةوةى كةركوك نية، بةسةر  ةرةبدا؟ ئايا ئةمة ئةوة ناطةيةنا كة 
سةةى،  يةةا راثر بةةةاردن،  نةةةى وةك هةلَ كةةاريَكى دميوكراتيا هةةةر هؤ كةةةركوك، بة سةى  ضارةنوو
ئةةة ؤرة  لةَا: ) سةة ح ب يةَب  بة ئةةبا ر ضةؤن  ئةيرت  كةان؟  بةة هاوردة تةة دةس  ةرة كةوتؤ

شةى نوسينانة كة  سةتدةكةنء هيَر شةت درو لةخؤيانةوة شانى ثيادةكةنء بةمةيلى خؤيان 
يةَب   بةةتى ر يةة( بةتاي ضةى دى ن سةناك هي دةكةنة سةر، جطة لةنةخؤشيةكى رؤشنبريى تر
بةة  ئةةو  ةرة ئةةبا  كةة  لةهيض جيَطةيةكى وتارةكةىء وةآلمةكانيدا هيَنايةك بؤ ئةوة ناكا 

ئةةلَا دذى هاوردانة بطةرِيَنريَنةوة سةر زيَدى خؤيان خةؤى  يةَب   بةةلَكو ر . نةك هةر ئةوة، 
شةارةكانى  ئةو كوردستانيبوونةى كةركوكة ئةطةر ئةو  ةرةبانة، نةك هةر نةطةرِيَنةوة بؤ 
كةةةوآ:  يةدا دةرئة لةةل دةقة كةريَن! وةك  بةةوأل  يةوانيش ق طةةر وةك م بةةلَكو ئة شةوويان،  ثيَ

سةةتهيَنانةوة طةةةر بةدة بةةةآلل ئة سةةتان،  شةةيَكة لةكورد كةةةركوك بة بةةةماناى ) فةةة  ئةةةل ما ى 
بةةكان  تةوركء  ةرة يةَت  ميوانكردنى توركةكانء  ةرةبةكانى ئةو شارةبى، بةماناى ئةوة ب
سةتانيبوونةل(!!  ئةة ؤرة كورد سةم دذى  كةةل كة مةن ية ئةةوا  نةةبا،  يةا  هيض مافيَكيان ت
كةورد  ئةةلَا: ) ئةةطرآء  يةدةى دا ئةةل د سةةر  لة يةكى ترى وةآلمةكةيدا، ريَب  زياتر ثا لة

شةةةارةى هةنوو ئةةةةو  بةةةرِيَوةبردنى  طةةةةكانى  نةةةدة طرن نةةةى ناوة يةةةةو زؤري كةةة لةكةركوكدا
تةرى  تةةوةكانى  بةدةستةوةية.. كاريان هاتوهاوارو ئيستيفزازكردنى نةز ةى نةتةوةيى، نة
ئةو شارة نية، بةلَكو هةنوكة كارى ئةوان بريتية لةباوةشكردنةوة بؤ هةموو هاوشارييةكى 

لةةئينتيناى نة بةةدةر  نةةوةى ئةو شارة  بةؤ طةرِا طةى  لةةكاركردنى كردة يةة  تةةوةييان، بريت
ئاوارةكانء مافدانةوة بةو كةسانةى مافةكانيان زةوتكراوة( بيَئةوةى ريَب  رةضاوى ئةل 

 راستيانة بكات:
كةة  -1 ضةةكانى، هةنوو قةةزاو ناو كةةركوكء  زؤرينةى ناوةندة طرنطةكانى بةرِيَوةبردنى 

سةتى  طةةر مةبة يةة، ئة كةوردةوة ن سةت  تةرى بةدة بةةريَكى  ضةةند فةرمان طةارو  خةودى ثاريَز
 كوردة، ئةوا ئةوانة لةئاستى ئةو واقيعة تالَكراوةى كةركوكدا دةستةوستانن.

جةؤرة -2 بةةو  ئةاوا  كةة  يةة  ئاوارةكان ضؤن بطةرِيَنةوة يا بطةرِيَنريَنةوة بؤ ئةو ثاريَزطا
  ةرةبرِيَة كرابا؟!
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كةسانةى مافةكانيان زةوتكراوة، ئاخؤ ضؤنء بةت شيَوةيةك ماف ئةدريَتةوة بةو  -3
لةكاتيَكدا ئةو مافانة لةبندةستى زةوتكارةكانداباء بةثيَى ريَبينيش نابا لةطوأل كالَرتيان 

تةازة(دا  28ثيَبوترآ!؟ لةكؤى  ضةةيةكى وةك ) نةد لةناو سةةآلتى  22طو لةةذيَر دة نةدى  طو
تةةةنيا  كةةةش  بةةؤ كوردة نةةانء  سةةةآلتى تورك لةةةذيَر دة نةةدى  يةةَنج طو نةةد  2 ةةةرةرء ث طو

 مابيَتةوة!! 
شةةةى  خةةريكى بانطة شةةنبريانةى  ئةةو رؤ بةةرةو ى  بةةدةين  يةَك  ئةةةكرآ بازد يةَرةوة  ئةا ل
ئةشا  ريفراندؤمن كة من لةضةند رووبةرِوبوونةوةيةكدا ثيَم وتوون: ئةو راثرسييةى ئةوان 
ضةةى  ببيَتة هؤى ئةوةى طةىلَ شويَنى وةك موسألء كةركوكء خانةق ء ضةندين قةزاو ناو

هةةر ترى كو يةة،  يةةكى دميوكراتيانة نةدؤل، دياردة ردستاؤان لةدةسبضا، بؤ؟ ضونكة ريفرا
نةدا  كةورد تيايا سةتا  سةتانيانةى ئيَ بةثيَى ئةو بنةما دميوكراسية، خةلَكى ئةو شويَنة كورد
لةةَيَن: )وةرن  يةة ب يةةان هة تةردا، بؤ كةةانى  سةةثيَنراوو هاوردة طةةةزة  ضةاو رة نةةة لة تةة كةمي بؤ

ناوضةو طوندانةشدا بكةن كة ئيَنةى تيَداين، بزانن زؤرينةى  راثرسى لةو شارو شارؤضكةو
ئةو ناوضانة ئةيانةوآ بضنة سةر كوردستان يا سةر  يَراق؟( بيَطومان ئةوسا زؤربةيان كة 
نةة  سةتانةكةى ئيَ بةةوةش كورد يةَراق!  سةةر   ضةنة  كةة ب كورد ن ، دةنط بؤ ئةوة ئةدةن 

سةابو لةَة  سةا قا جةا ئةميَنيَتةوة سةر دوكانى بةكرو  سةليَنانى،  هةةوليَرو  هةؤكء  ونةكةى د
ئةازارةوة،  يةازدةى  بةةيانى  هةةر لة ئةةوا  يةة،  جةؤرة رازيبوا لةةو  ئةطةر كورد بةئةجناميَكى 

 كيشةكةى بةنيوةناضلَى ضارةسةر ئةكرا!!
هةةةرديش  يةةَب   كةةة ر كةورد  شةةةى  بةةؤ كيَ نةة  سةةةرى دميوكراتيا ئةةةجنامى ضارة يةة  ئةوة

شةكاوى بانطةشةى بؤ ئةكات بيَطيَرِانةوةى هاو ئةةوةتا بةرِا سةةنط!  تةرازووى   بةؤ  سةنطى 
سةةلةكة  ئةلَا: )مةسةلةى كةركوك هةر ئةوة نية توركء  ةرةبيشى تيَدا دةذى، بةلَكو مة
شةةةويَنيَكى  لةةةةهيض  كةةةن(  نةةةداريَتى دة شةةةةى خاوة كةةة بانطة سةةةا نةتةوة هةةةةر  يةةة  ئةوة

هةة شةةى  ةةةرةبى  يةةَب  بانطة كةةة ر نةةابين   ئةةوة  بةةؤ  يةةةك  شةيدا، هيَنا بةةؤ وتارةكةي اوردة 
يةةك دز،  ضةا ذمارة لةةوة نا ئةةوة  خاوةنداريَتى كةركوكى كوردستان، بةنارِةوا بزانا، ئايا 
يان راطوزار، يا ميوان بضنة سةر مالَيَكء دوايى بلَيَن: لةبةر ئةوةى ذمارةى ئيَنة لةخاوةن 

نةة لةَيَن: ئيَ سةتيَتى، ب يةَب  مةبة سةيانء  مالَةكة زياترة، ئيرت ماأل مالَى خؤمانة؟ يا وةك ر
مةاأل!  خةاوةن  خاوةن ماأل يةك، لةبةر ئةوة مالَةكة، سا بةشى بؤ ئيَنةيةو يةك بةشى بؤ 
لةةو  راستييةكةى، دميوكراسيةكةى ريَب ، بةثيَى خويَندنةوةى نوسينةكانى، ئةجناميَكى 
جؤرة ئةطةيةنيَت! كةسيش نازانا ضى لةدلَى هةستياردا هةية! بؤية ئةشا ليَرةدا لةكاك 

سةةنيَنى؟ ريَب  بث كةةركوك ب سةتانيبوونى  تةةوآ كورد كةةوة ئة رس ، ئايا تؤ لةت ريَطةية
تةةة  مةةاأل بكا خةةاوةن  كةة دزو  سةةيةية  جةةؤرة دميوكرا ئةةةو  طةةى  هةةةر ريَ كةةةت،  طةةر ريَطة ئة
خةؤت  كةة  هاوبةش، ئةوا ئةو ريَطةية تا ئيَستا لةهيض كال لةو جيَطايانةدا ثةيرِةو نةكراوة 
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نةاوة، تةدا ناويانتهيَ سةةكةندةرونةو  لةوةآلمةكة لةؤرين، ئة ئةةلزاسء  شةنري،  قةودس، ك وةك: 
قدس، ئيرت بؤضى ئةتةوآ ئةل تاقيكدرنةوة دميوكراتية سةيرو سةمةرةية لةسةر حسابى 

 كورد بةسةر كةركوكء  يَراقدا بسةثيَنا!؟
سةةريَتةوة.  نةةدا نةنا بةةةحوكنكردنى زؤري ميةوكراتى  ئةةلَا: )د يةةَب   بةا وةك ر ميةان وا طر

يةَرةدا بةلَكو بةفرةيىء  سةريَتةوة( ل يةدا بنا مةةلَطاى مةدةن يةةتىء كؤ مةافى كةما سةتنى  ثارا
ئةو  ثرسيار ئةوةية: ئايا ئيَستا  يَراقء كةركوكء كوردستانيش، ئةو زةمينة بةثيتةية كة 
شةتيَكى  جؤرة دميوكراسيةى تيا سةوز ببا!؟ ئايا ئةو سيستةمةى ريَب  باسى ئةكا كة 

نة ئةةةوة  ثةةةراويَزبا،  ضةةةى  نةةبا ناو شةةدا، تيا ئةةةوروثاو ئةمةريكا بةةةلَكو لة قةةدا،  ةك لة يَرا
يةَب ،  يةةكانى ر يةَب ء هاودميوكرات سةةيةى ر ئةةل ق يةا  يةة!؟ ئا سيستةميَكى لةو جؤرة هة
ئةاوى  كةةوة  مةةرِ ثيَ طةورطء  نةةوة  يةةك ئةكة خةةياأل لةكان لةقسةى ئةو كةسانة ناضا كة 

ئةةو رؤذة،  ليَبخؤنةوة!؟ دواجار، طرميان ئةو خةوو خةياآلنة، رؤذيَك ئةبا بيَنةدآ، ئاخؤ 
يةا  تةى  يةَب  وتبيَ ئةةوة ر بةةر  تةةدى!؟ لة كةدا بيَ دواى ضةند ضةرخى تر، لة يَراقاو كةركو
كةة  ئةةو رؤذةى  تةا  نةيوتبا، ئيَنة ئةطةر بةتةماى دميوكراسيةكةى كاك ريَب  ب ، ئةبا 

يةا نةةش، دة ئةةو لةثةراويَزبوو بة ،  ثةةراويَزدا  ئةةنفاىل دةنطى هةيةو رةنطى نابا، هةر لة ن 
ترى بةدوادادآ. ئنجا ئةشا ذيانى من ئةوةندةى بةبةرةوة نةمابا، خوا بكا برا  ةةرةرء 
توركنانة دميوكراتيةكانى ريَب ، ئةو بثاريَزن لةو ئةنفالة ضاوةرِوانكراوانة ئةطةر باشوورى 

 كوردستان هةر لةبندةستى  يَراقدا مايةوة.
سةةر  هةموو ئةو ئةجنامانة، ئةوةمان بؤ دةرئةخا كةة لة كة كيَشةى وآلتى فرة نةتةوة 

شةكردنى  يةا بةدابة يةةنيَك  يةةتى   يةا بةكةلَةطا بةا،  بنضينةى زةوتكردنى يةكدى دروست بوو
ئةو وآلتة ضارةسةر ئةكرآ كة هةر  يةو بطةرِيَتةوة سةر زيَدى خؤىء خؤى فةرمانرِةواى 

طةةر خؤيبى. ئةو فةرمانرِةوايةتيةش، مةرج نية لةيةكةل رؤذيةوة دميو خةؤ ئة بةا.  كراتى 
شةدا  لةة(، لةراستي يةرتك ك لةة،   يةدرك ك مةا   تةةنى: ) بووش، ئةوا باشرت، ضونكة  ةرةر وا
كةةوة،  سةتبوونى دةولَةتيَ كةةل رؤذى درو كةةوتووة لةية يةةدا، ريَنة ئةةل دنيا لةهيض وآلتيَكى 
ئةةةوةى  بةةةر  نةةةكردووة لة فةةز  خةةؤى رة لةةَةتى  سةةيش دةو بةةا، كة سةةى ثيادةكرا دميوكرا

كةةن، دميوكراسى ت فةز  نةادميوكراتى رة يا ثيادة نةكراوة، بةآلل ئةشا كةسانيَك رذيَنيَكى 
بةةآلل  شةت،  يةان بةجيَهيَ هةةزاران  ةةرةر  يَراق سةدا،  سةةردةمى بة  كةة. لة نةةك دةولَةتة
طةؤرِينى  تةةنيا داواى  بةةلَكو  نةةكرد.  يةان  كةسيان داواى هةلَوةشاندنةوةى دةولَةتى  يَراق

لةةكؤى رذيَنةكةيان ئةكرد. تةنانةت ئ سةيةتى  25ةو يةك كةسةى ) شةاى لةجن يةؤن( حا مل
نةةكردو   يَراقيبوونى خؤى كرد )وةك ريَب  ئةلَا( ئةويش داواى نةمانى دةولَةتى  يَراقى 
وةك ريَب  سةد جار لة نةتى لةو دةولَةتة نةكرد! ئةطةرضى ئةشا لة نةتى لةرذيَنةكةى 

ئةةو  مةن  تةرى وةك  سةيَكى  كةة صدال كردبا. منيشء هةموو كة ئةةزان   ضةاك  تةة بة دةولَة
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شةكنابةل وةك  يةدة  دميوكراتىء ثاراستنى مافى هاوآلتيان رةضاو بكا. بةآلل كةسيَكى فام
بةةدميوكراتىء  سةرتيَتةوة  سةتبوونى نابة مةةرجى درو بةوونء  تةةى  ئةةو دةولَة لةَا: ) يةَب  ب ر

شةا دة لةَةتيَك ثاراستنى مافى هاوآلتيانةوة، نةبوونى لةبوونى طةليَك باشرتة(. ضونكة ئة و
تةةدا،  ئةةو دةولَة دميوكراتى نةباء مافى هاوآلتيانى تيا نةثاريَزريَت لةسةردةمى رذيَنيَكى 
شةاطةردانى  لةَةت، لةثا نةةبوونى دةو بةةآلل لة نةةميَنا،  بةآلل لةسةردةمى رذيَنيَكى تردا، وا 

 زياتر، ضيرت سةوز نابا.
كةة ئةو دنيايةش هةروابووة، دةولَةتةكان، هيضيان لةثرِآ نةبوون لةَةت  كةورِآ، دةو تةة  ة

ئةةوةى  لةةنيَوان  تةا  مةةحكول دا( وا حةاكمء  ثيَناسةكةى بريتية لة: )جياكردنةوة لةنيَوان 
جةؤرة  دةسةآلتى بةدةستةوةيةو ئةوةى دةسةآلتى بةدةستةوة نية لةكؤمةلَدا، بةضةندين 

لةةَ كةزي(، دةو نةةدى ) مر لةَةتى ناناوة نةةدىء دةو لةَةتى ناوة ثةةةرِيوة، وةك دةو غةدا تيَ ةتى قؤنا
يةةَر  نةةةى ذ تةةةواو وةك ئةوا سةةةروةريى نا خةةاوةن  لةةَةتى  تةةةواو و دةو سةةةروةريىء  خةةاوةن 

سةثاردة) يةَر  صةايةئينتيدارء ذيَر ثاراس ء ذ تةة وةك   لةَةتى ئاويَ سةادةو دةو لةَةتى  (، دةو
هةةى  شةةايىء  لةَةتى ثا سةةتورى، دةو هةةى نادة سةتورىء  لةةَةتى دة فةةدرالَى، دةو يةدرالَىء كؤن ف

فةةرمانرِةوايانيش كؤمارى، دةولَةتى ديكتاتؤر سةةآلتةكانى  تةد، دة ميةوكراتىء.. ه ىء هى د
لةَةتيَكى  بةرةبةرة كةمبوونةتةوة تا طةيشتؤتة دةولَةتى دميوكراتى كة ئةويش هيَشتا دةو
يةةك  هةةر لة يةاش  خةؤ دن جةا  نةةبووة، ئن لةةدايك  يةةدا  لةةل دنيا تةواو دميوكراتىء ؤونةيى 

 تويَكلَدا ناميَنيَتةوة.
سةى لةوانةية لةئايندةدا  لةَةتى دميوكرا جةار لةدةو ضةةندين  دةولَةتى وا بيَتة ئاراوة كة 

ضاكرتبا، بةتايبةتى ئيَستا دةولَةتة دميوكراتيةكان، ئةطةرضى  يةنى باشيان زؤر تيَداية، 
 بةآلل  يةنى خراثيشيان تيَداية كة ئةمةيان باسيَكى تايبةتى ئةوآ.

سةةةربةخ لةةَةتى  خةةراثرتين دةو سةةتا،  مةةن ئيَ ئةةةوة،  بةةةر  سةةةندترة لة كةةورديم  ثة ؤى 
لةضاكرتين دةولَةتيَك كة بةشيَك لةكوردستانى بندةست كردبا، ضونكة دةولَةتة سةربةخؤ 
كورديةكة، ضاوةرِوانى ضاكبوونى ليَئةكرآ، بةآلل دةولَةتة ئاويَتةكةى سةردةستى بةشيَك 

كيَش ئةلَا  لةكوردستان، زياتر ضاوةرِوانى خويَنرِذانى ضةندين جارةى ترى ليَئةكرآ، ئنجا
هةةةموو  يةانء  هةةموو هاوآلت مةةافى  بةاء  ميةوكراتى نا سةةةربةخؤية، د يةة  تةة كورد ئةةو دةولَة
هةةةموو  يةَب ء  كةةاك ر سةيَكى وةك  مةةن لةكة يةة داواى  بةةا؟ بؤ ثةاريَزراو نا يةةا  نةةكانى ت كةمي
رؤشنبرييَكى ترو هةموو كورديَكى دلَسؤز ئةوةية: فةرموون با هةموومان ثيَكةوة كارئاميَر 

مةافيَكى )ميكانيز هةةموو  كةة  ميةوكرات  سةةربةخؤو د سةتانيَكى  بةؤ كورد سةتكةين  ل(يَك درو
 رةواى تيا ثاريَزراوبا، با لةقؤناغى قسةوة بطويَزينةوة بؤ قؤناغى كاركردن. 
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نةةةخؤين،  كةةى  مشةةان بةرة طةةر خؤ ئةةةوةى ئة بةؤ  بةة   تةؤوة  ئةةةو  ضةيَنةرى  نةةة  بةا ئيَ
سةى نةوةكاؤان ثيَى شادبنب، جؤرى ئةو كارئاميَرةش، وة بةو، جيَطةبا ك ثيَشرت بةلَيَنم دا

 وتاريَكى ترمان ئةبا.
ـ ذمارة   10/11/2003رؤذى  54رؤذنامة جةماوةر ـ

 
 جةماوةرى كوردستان بةطشت كةرتء تويَذةكانييةوة 

خوازيارن هةرضى زووترة بةرطى شؤرِشطيَرِى لةبةر خاوةن 
 فايلةكان دامبالَدريَتء دادطايى بكريَن

سةةرى دوابةدواى سةركةوتنى  يةَك  شةةو طرفت ضةةند كيَ يةَراق،  طةارى   ئؤثةراسيؤنى رز
مةانء  لةةنيَوان طو مةان  سةورِمانء تيَرِا يةةى سةر بةووة ما كةة  نةةى  لةةو طرفتا هةلَدا، يةكيَك 
بةوو،  نةا  شةطيَرِةكانى دويَ راستء نارِاستيدا.. مةسةلةى ئاشكرابوونى فايلى بةرثرسة شؤرِ

ثةةةروةرو ش يةةة كورد يةَدةدا طوا طةةةزافيان ل كةةة كةة فء  كةةةوت  بةةآلل دةر بةةوون،  شةطيَرِ  ؤرِ
نةدى  ئةةل ثةيوة كةة  هةةبووة،  كةوردةوة  ثةيوةندى ذيَراوذيَريان بةسةخترتين دوذمنى طةىل 

 كردنةش دةضيَتة خانةى خيانةتى نيشتنانيىء ناثاكييةوة.
سةةراوى  هةةةر بةهةلَوا لةةةكان  شةةكرابوونة، فاي ئةةةل ئا ثةةاش 

نةةبوو سةتيان  بةةكان هةلَويَ كةال لةحز هةيض  بةةآلل وا مايةوةو   ،
بةةةويَرو  ئةةةةهلى  يةةةةكى  ضةةةةند رؤذنامة يةةةةن  شةةةيَنةيى لة  بة
كةةن..  شةكرا دة سةيخورِةكان ئا فةايلى  نةاوة  جةربةزةوة ناوة 
كةةرتء  شةت  هةر بؤ ئةل مةبةستة جةماوةرى كوردستان بةط
سةةانة  ئةةةو كة تةةرة  ضةةى زوو يةةارن هةر كةةةوة خواز ضة ء تويَةيَ

ن بؤ دابنريَت لةثلةى بةرثرسيَتى  بديَنء دادطايةكى تايبةتيا
 بؤ دادطاييكردنيان.

 زانيار قرِطةيى/ سليَمانى
 ااميي  هس

 ثارهَ ةر ل دالدطا  س يَاايو 
 يو س ر  سياسوض

يةَت  كةة ب سةيَكى دي هةةر كة هةى  يةا  يةَت  شةطيَرِانة ب ئةةو شؤرِ هةى  لةراستيدا ئةو فايالنة 
ثةاكيى بةتايبةتى هى كةسيَكى كورد، خؤى بؤ خؤى شتيَكى نادروستةو ئةضيَتة خانةى  نا
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نيشتنانييةوة، بةتايبةتى ئةوانةى كةوا خةلَكى تريشيان ئةزيةت داوة يا خةلَكيان بةطرت 
 داوة يا خةلَكيان راكيَشاوة بؤ ئةنداميَتى حزبى بة سى لةطؤرِنراو.

ئةةويش  بةرِل  سةايى دةردة يةةكى يا سةيَك را كةو ياسانا مةن وة لةرِاستيدا بةرامبةر بةوانة 
جةؤريَكن ضةةند  جةا ئةوةية ئةوانة  ئةازار داوة..  يةان  خةةلَكى تر كةة  نةةن  يةان ئةوا ، جؤريَك

بةا  شةةرت دة يةدو  بةا قة نةة  بةا ئةوا شةت دا يةا بةكو بةا،  بةةطرت دا خةةلَكيان  كةة  ئازاردانة
تةردا، راى  يةةكى  دادطايى بكريَن و سزاى خؤيان وةربطرن، بؤ ئةل مةبةستةش من لةدميانة

كةة  خؤل دةربرِيوة كة دةبيَت دادطايةكى تايبةتى دابنرآ بؤ مةةى  طةا ئة ئةوانة، ضونكة داد
جةؤرة  ئةةل  قةةزايى،  سةولَتةى  سةاي  بةةثيَى يا ئيَستا هةيةو لةدةستةآلتى دادوةريدا هةية 
سةةكاتى  مةةو مستةم بةةثيَى بةلَطةنا هةةن،  دادطاية كة دادطاى ئاساي ء لةهةموو وآلتيَكدا 

بةؤ كةةن،  لةةو  تةواو نةبيَت دةستيان طرياوةو ناتوانن هيض برِياريَكى حوكم دةر سةانيَكى  كة
بةةةردةمى  بةةةآلل لة سةةريان،  تةةةوة لة طةةة كؤنةكريَ نةدة بةلَ طةةة ئةوة سةةتى رةن جةؤرةش بةرِا
كةو  يةاتر وة سةاييةكانةوةو ز قةة يا سةتيَتةوة بةدة دادطايةكى تايبةتيدا كة كةمرت خؤى دةبة
ئةةو  سةةر  ئةةدرآ بة حةوكم  طةا  يةاتر بةقةنا ةةتى داد كةات، ز لةَة دة دادطايةكى  ورفى مامة

بةة سةانةدا،  طةةا كة بةةو داد بةةدريَن  يةَتء  بةةؤ دابنر بةةتيان  يةةةكى تاي ئةةبيَت دادطا مةةن  باوةرِى 
ئةةوة  بةةثيَى  ئةيرت  يةداكرد،  تايبةتيية بؤ ئةوةى هةر كاتيَك ئةو دادوةرانة قةنا ةتيان ثة
ئةةجنامى  طةرياوةو لة يةان  كاربكةنء فةرمانى حوكنى خؤيان دةربكةن، ئةوة ئةوانةى فايل

جةة بةةوون،  نةةدا  لةةةثاأل رذيَ جةةا ئةةةوةدا  سةةئوليةتدان،  كةةةزى مة هةةةن لةمةر تةةر  ؤريَكى 
نةدا  لةمةسئوليةتى حكومةتى هةريَندا ياخود مةسئوليةتى حزبدا با لةيةكيَك لة حيزبةكا
يةَت  كةة دةب يةة  بةدريَت ئةوة ئةةجنال  بةةريان  كةة بةرام يةَك  كةةمرتين كار ئةو جؤرة كةسانة 

يةَت يةكسةر لةمةركةزى مةسئوليةت  بديَن، ئةطةر تاوانيشيان ئةجنا مدابا بيَطومان دةب
تةابى  يةان قو سةدا  يةان لةتر دادطايى بكريَن، رةنطة خةلَكانيَكى تريش هةبن بلَيَن لةناضاريدا 
يةةةكيان ىلَ  ةةةةزرآ وةرةقة يةةان دا طةةريآ  بةةاش وةرب شةةويَنيَكى  ئةةةوةى لة بةةةر  بةةا لة بوو
يةة،  يةة نةبوا ئةةوةش ئةبوا ضةةندة  كةة هةر تةر  ضةى  وةرطرتووة، هةر ئةو كاغةزة بووةو هي

ونكة مرؤظيَك خؤرِاطربيَت نيشتنان ثةروةربيَت نابيَت بؤ وةزيفة نة سةردانةويَنيَت نة مل ض
سةت  يةةكى دة شةرتة وةزيفة لةةوة با كةات زؤر  كةارى ب يةان كريَ حةةمالَى  طةةر  كةت بكات، ئة
يةَت،  كةةى ب نةى نةتةوة كةة دوذم تةرى وا  كةى  بةؤ حزبيَ بكةويَت لةرِيَى ئةوةى ئينتينا بكات 

سةانة لةطةأل ئةوةشدا هةم جةؤرة كة وو كةسيَك ئةو ثالَةوانةو ئةو توانايةى نيية، جا ئةو 
كةة  جةاريَكى دي كةة  ئةكرآ فةرمانيَكى بةخش  ) ةفويةك( يان بؤ دةربكريَت بةو مةرجةى 
يةةَك  كةةةيان تؤز نةةة كارة نةةةدات ئةوا ئةةةجنال  كةةة  كةةةريَكى  هةةيض داطري بةةؤ  يةةةكى وا  كردةوة

يةَتء ر يةان ئةهوةنرتة، بةآلل بؤ كةسيَك هؤشيار ب شةتنانثةروةرى  نةاوى ني لةةرؤذان  يةَك  ؤذ
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نةةى  ضةيَتة خا ئةةوة دة سةتى  كةات بةرِا ئةةوة ب ضةيَت  هةةبووبا ب سةيَتيان  حزبايةتىء بةرثر
ناثاكى نيشتنانييةوةو ثيَويستة ئيجرائاتيان بةرامبةر بكريَت، ئةوانةى هةلَديَن بؤ دةرةوة 

ئةةو كةات  كةاريَكى زؤر كة فايليان طرياوة ئةطةر حزبةكة رةوانةى دةرةوةيان ب مةان  ة بيَطو
تةرةو  شةتيَكى  ئةةوة  سةئوليةت  ضةن لةمة هةةلَبيَنء دةر يةان  طةةر خؤ بةةآلل ئة سةةندة،  ناثة

 لةدةسةآلتى كةسدا نيية هةر كاتيَك بةردةست كةوت ئةوجا ئيجرائاتى بةرامبةر دةكريَت.
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مرارة)بةدواداضوونيرك لةسةر وتاريركى بةرِيرز ئاسؤس هةردى ـ هراوآلتى( ذ ( 157ـ )
  15/1/2004رؤذى 

 با منيش قسةى خؤم بكةم
لةةذمارة ) هةةردى  سةؤس  مةةى 7/1/2004(ى رؤذى 156نوسينةكةى كاك ئا ى رؤذنا

نةارِازين!؟  يةةكيَتى  ريَزدارى )هاوآلتى(، هانيدال منيش قسةيةك بكةلء بلَيَم: بؤ لةثارتىء 
يان ئاخر ئيَستا سةردةمى ئازادىء دميوكراتى نية!؟ ئ ةى ئةوانيش مافى خؤيان نية ضؤن

لةةدايك  ثيَباشبا، وا سياسةت بكةن؟ كراسى سرتاتيج ت ثيَويستة!؟ ئةى مرؤظ بةرِووتى 
ئةةوة  مةرؤظ؟  غةةريزةكانى  نابا؟ بؤ رةخنة لةشةرِةكانيان ئةطرن؟ ئايا شةرِ يةكيَك نية لة

بة شةةرِةبؤكسء زؤران سةةيرى  بةؤ  ئةةكرِن  بةةها  تةى طران نةى نية هةزاران كةس بلي ازىء فلي
شةةرِة  مةةرِو  ضةى  طةةر شةرِةقؤ نةة، ئة نةدارن وةك ئيَ لةةوريش طيا ئةاذةألء ثة خةؤ  جةنط. 
دةنوكى كةو رةوابا، بؤ ئةبا شةرِة ضةكى ثيَشنةركةش رةوا نةبا!؟ دةى خؤ ئةوانيش 
نةة،  شةى ثةرلةما يةاريكردن بةدا مةة، وةك  شةى دا يةاريكردن بةدا نةةكردووة..  يةان  لةوة زياتر

ثةةجناو ثةرلةمانيش ثةرلةم يةَك  لةةت، رؤذ انى خؤيانة، رؤذيَك ثةجنا بةثةجنا، رؤذيَك دوو 
يةَك  لةةمانتارةكانيش رؤذ تةر! ثةر جةؤريَكى  سةبةينا  سةثايةر،  سةتا ئيَك ضةلءنؤ، ئيَ يةةك بة
تةة دةس،  يةان نةطا كةى حيزب تةا ئينيَلَيَ خؤيان ئةبةس  بؤ جةنط، رؤذيَك هيَورو بيَدةنط، 

بةةهيض  يةَكء  سةةربةخؤيى دةنط نادةن بؤ هيض برِيار سةى  بةة با ئةةو دوو حيز كةةى  كةةس.. 
بةووكى رازاوةى  يةة  يةان ن كوردستانيان كردووة؟ بؤ بوختانيان بؤ ئةكةن!؟ ئايا مافى خؤ
يةدرالَى  يةا ف كةان،  يةدرالَى ثاريَزطا يةان ف خةيالَيان،  يَراقيَكى يةكطرتووبا؟ ئةوثةرِى ئاوات

سى كوردستان بوو، ئيَستا نيوةى باشوورى كوردستان با؟ ئةوة جاران كةركوك دألء قود
بةؤ دواى  ئةوةى دةسبةردارى موسأل با، دةسبةردارى كةركوكيش ئةبا، يا دواى ئةخات 
نةاوكؤيى  نةاوكؤيى(  شةارى  دةستورو دواى هةلَبةاردن، يا ناويَكى تازةى بؤ دائةهيَنا وةك )

يةة، بةر نةة تازة ئةةل داهيَنا ئةةى نيَوان دة هةزارىء جلخوارىء حةوتةغارى. كا ئةلَا بؤ  ا
ئةةةو  يةةتى.  سةةتكردنة بةطةورة يةا هة شةةت!!  شةتة ثادا طةةرنط ثادا نةاطرن؟  يةَك وةر ئيخرتا 
شةةتى  ضةةيةكى سرو حةةوكنى ناو سةيةكى  بةةهيض كور ئةةةكات  سةانيَك  سةتكردنةية وا لةكة هة
تةةختى  حةوكنيى ثاي سةيى  بةؤ كور بةةآلل  سةليَنانى،  خؤيان رازى نةبن، نة لةهةوليَرو نة لة

لةنيشتنانيَكى تر ناوئةبرآ، بةخيَرايى تيشك، تا بةغداد  دةولَةتيَكى دةسكرد كة بةبةشيَك
 بؤى رابكةن..

بؤ ئةوةندة خؤتان بةكردنةوةى طريَى دوو ئيدارةكةى كوردستانةوة خةريك ئةكةن؟ ت 
سةةتةوة  يةةا لةناوةرِا بةةةجيا،  لةةةدوو وة  كةةدا  خةةواردنى خوانيَ لةةةنيَوان  يةةة  يةةةك هة جياوازي

بةريدؤزة بةناوب نةةوآ  بةؤ ئةتا كةةوة!؟  بةةةدرؤ ثيَ يةَةةيى،  بةريدؤزةى ر شةتاين،  كةةةى ئةن انطة
ضةاوى  بةةآلل لة بةن،  شةةرمةزار  ئةةبا  يةَوةوة  خبةنةوة. راستة خاوةن فايلةكان لةضاوى ئ
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نةةكريَن  ئةوانةوة ئةبا ريَزداربن! ئةوةندة ناويان مةهيَننء مةيانةنةوة بري، با هةموويان 
اران خزمانى جافء هةمةوةندو بةوةزيرو طزير.. خزمايةتى رةطى طوىل نية، ضيى تياية، ج

 هةركىء مزورى، ئيَستا خزمانى رومادىء راوىء بةياتىء جبورى..
ئةو خةلَكة ئةوةندةى دةميان ئةخةنة كار بؤ ئامؤذطاريى ثارتىء يةكيَتى كة دةميَكة 
قؤناغى ناكامييان تةواوكردووةو لةوسةرى مةسةلةكان ديَنةوة، ئةوةندة دةستيان خبةنة 

بةكؤمةأل تا ئةوةى بةوان ناكرآ، يا نايانةوآ بيكةن، ئةمان خؤيان بيكةن،  كار بؤ كاريَكى
 باشرت نية؟؟

 
 

 11/2/2004( رؤذى 160رؤذنامةى ريرزدارى )هاوآلتى( ذمارة )
 ترازوو

      137لةوةآلمى هةرايةكدا لةسةر برِيارى 
شةي يةا ئةو هةرايةى نةئةويست، طرميان برِيارةكة لة يةن هةر سيازدة ئةندامة  عيةكة، 

كةة  ميةان برِيارة لة يةن هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى دةسةآلتةوة لةبةغدا، دةرئةضوو، طر
ئةبوو بةياساو لةرؤذنامةى فةرميشدا بآلوئةكرايةوةو كارى ثا ئةكرا، يا طرميان دةسةآلتى 

يةارى ) سةى 137هاوثةميانانيش ئةو برِ يةا لةتر سةتانى،  شةةكةى سي خةاترى ري بةةر  (ةى لة
ضةى؟ هةرِةشةكا نةاى  ن ئال صةدرو ئال حةكيم ثةسةند ئةكرد. بؤ نا؟ ئةى دميوكراتى ما

سةتانء  بةؤ كورد يةدرالَى  يةا ف ئةى حيزبكارانى كورد هةميشة نةيانوتووةو نالَيَن ئؤتؤنؤمى 
دميوكراسى بؤ  يَراق؟ ئةى  ةرةر بةطشتىء شيعة بةتايبةتى، زؤرينةى  يَراق ن ؟ ئةى 

ايا مافى خؤيان نية بةثيَى شةريعةتى ئيسالمى كاربكةنء ئةوانة هةموو موسولَنان ن ؟ ئ
 (ة بهيَنن؟188واز لةو ياساى بارى كةسيَتى ذمارة )

تةر  خةةلَكى  بةؤ  كةار،  نةة  ئيَنة تاكةى، با ئةوةى ترازووى سوودو زيان بؤ خؤمان خبةي
نةدة رق  كةةش ئةوة بةا!! نةيارة نةةياريش  تةرة  خةةلَكى  ئةةو  طةةر  بةةتى ئة بطرين!؟ بةتاي

ا مردنى خؤىء زيانى ئيَنةى بوآ!! فةرموو ئةوةتا حيزبكارانى كورد، لةراهى ئةستور ب
سةتى  سةةرى رووتء دة خواداو با ئةوةى راثرسييةكى طشتييان كردبا لةكوردستاندا، بة
سةيية  قةةوارة سيا مةادةين واز لة نةة ئا بةتالَةوة رايانكردووة بؤ بةغدادو هاوار ئةكةن: )ئيَ

سةةتان ب شةةوورى كورد ضةةة سةةةربةخؤكةى با يةةةكطرتوو و نين كةةى  لةةةثيَناوى  يَراقيَ يةةَن  
يةدرالَى دذو  قةوارةيةكى فيدرالَيدا( كةضى ئةوان ئةوةمشان ثا رةوا نابينن، لةكاتيَكدا ف
ئةةوة  ئةةوان،  بةؤ  يةان  ضةاوةى ذ تةة سةر كةة بؤ سةتانةية  ثيَضةوانةى سةربةخؤيى ئةو كورد
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بةابرِآ كةةن.  كةورِيَنى دة نةةوة  ئةاوى ئيَ نةةوتء  يةَرِةى  هةشتا سالَة بة ضةةند د ئةةو  يةاتر،  ز
 سةرةوة، لةل وتانةى خوارةوةدا، شيبكةينةوة:

ضةةى 137برِيارى ) نةديى بةناو شةخريَتةكار، ثةيوة طةةر ب سةةآلت، ئة مةةنى دة (ى ئةجنو
مةةارة  يةةارى ذ مةى برِ طةةةى دووة بةةثيَى برِ ئةةةويش  يةةة،  سةتانةوة ن هةةةريَنى كورد مةةتى  حكو

بةةو ى ئةجنومةنى نيشتنانيى  31/8/1992(ى رؤذى 11) كةار  ئةةلَا: ) كةة  سةتان  كورد
يةةةوة  مةةةتى ناوةندي سةةةآلتى حكو كةةة لةدة نةةاكرآ  نةةة  يةةارو ئامؤذطاريا سةةاو برِ سةةاو ريَ يا
لةةة  سةةتان  يةةةكان لةكورد يةةدارة حكومةتي شةةانةوةى ئ ضةةن، دواى كيَ يةةا دةرئة ضةةوون،  دةر

يةةةن 23/10/1991 نةدا لة  يةةان لةهةريَ يةةتيى كارثيَكردن نةةان بةرِةوا طةةر دواى دان دا، مة
يةدرالَيش ئةجنو نةدةى ف مةنى نيشتنانيى كوردستانةوة( ئنجا ئةل دةقة بؤ ئيَستاو بؤ ئاي

لةَدا،  لةَةتيَكى فيدرا هةةموو دةو )خوانةخواستة( هةر وائةبا، ضونكة ئةل جؤرة ياسايانة لة
 لةناوضةيةكى فيدرالَيةوة بؤ ناوضةيةكى فيدرالَى تر، ئةشا جياواز بن.

يةانى  (ة، ئةطةر137بةو جؤرة، ئةو برِيارى ) نةة ز كةةى ئيَ بةؤ ثةزة خراثيش با، ئةوا 
سةتةكانيان،  بةرا سةردة شةى  ضةاوى رة خةاترى  بةةر  نية، مةطةر حيزبكارانى كوردستان، لة
نةة!!  طوآ بةو برِيارةى ثةرلةمانيش نةدةن! لةسياسةتيشدا هةموو ئةطةريَك شياوى بوو

تةةوةو خؤث مةان، ناويانة ظةةرى خؤ تةانى دة بةؤ كةواتة ئةو هةرايةى ذنانء ئافرة شةاندانى  ي
 ئةكةن، هةرايةكى رةواو بيانوودار نية، ضونكة:

هةةر - شةكن لة يةان سةرث خةةلَكى خؤ ئةةوا  كةةين،  ضةاو ب سةى رة ئةطةر بنةماى دميوكرا
 برِياريَكدا بؤ خؤيان.

سةيَكى  - ئةطةر ياساى ثاريَزةرى رةضاوكةين، ئةوا كةس بؤى نية ببيَتة ثاريَزةرى كة
هةيض  تر تا ئةو كةسة بريكارنامةيةكى بؤ بةؤى،  كةار  تةة بري سةةآلتيَك ئةيكا يةا دة ئةكاتةوة، 

 بريكارنامةو بةبريكاركردنيَكى لةو جؤرةش بؤ ئيَنة لةئارادا نية.
ئةةو  - خةةلَكى  نةة،  ئةةنفاىل ئيَ كةوذىء  سةاآلنى كؤ يةَةايى  ئةطةر دةستياوبا، ئةوا بةدر

 دةظةرى  يَراقة، هةرايةكء خؤثيشاندانيَكيان بؤ ئيَنة نةكرد.
ئةةلَيَن ئةطةر بةث - يةان  ئةةوا وةك خؤ بةا،  يةانيش  سةوودو ز تةرازووى  يَى بةكارهيَنانى 

مةةرِة(.  شةايى  طةورط  شةينى  ئةةلَا: ) كةة  يةا وةك كوردة ئةد(  قةول فوا نةد  قةول   )مصائة 
خةلَكانيَك كة هيض مافيَك بةئيَنة رةوا نةبينن، بةلَكو هةراو خؤثيشاندانيش دذمان بكةن. 

تةةوة ديارة برِياريَكى لةو جؤرة كة ئةو نة يةان ئةخا تةةوةو دوور يارانةمان بؤ دواوة ئةطيَرِيَ
يةةَرى  بةةا ف يةةان،  شةةكء برا طةةةىل خو بةةا.. وةرن  سةةوود نا بةةا  سةةةردةل،  سةةتانيَتى  لةشار

 بةكارهيَنانى ترازوى سوودو زيانب ..
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طةةشء  سةارى  مةا، روخ ئاخر ئةطةر دياردةيةكى وةك يةكسانيى هةردوو رةطةزى نيَرو
ثيشان نةدات ئةوانيش ثاشةكشا لةشارستانيَتى نةكةن، شارستانيَتى دةظةرةكةى ئيَنة 

 ضؤن لةثيَشدِكيَدا طرةوةكة ئةبةينةوة؟
 بسم اهلل الرين الرحيم

 (137قرار  
 مايل : 29/12/2003قرر جمل  احلكم ملسر  املنعق ة براريخ 

يةة 1 . تط يق أحكا  الةريعة اإلتالمية فيما خيص الز اج  اخلط ة  مق  الز اج  األهل
ار ات الز اج  اارمات  ل اج الكرابيات  احلقوق الز جية من مهر   ه قة  أالق  ت ريق  

شرم  أ  خلع  الع ة  النسري  الرضامة  احلضاهة  ه قة ال ر ع  األصول  األقارب  الوصية 
قةًا ل ةرايض   االيصاء  الوقف  املرياث  كافة اااكم الةرمية  األحوال الةخصية(  أ 

 مذه ة.
قرة . ذلغ2 ل  ا اء كل القواهني  القرارات  الرعليمات  ال ياهات  احكا  املواد الت ختالف 

 ( من هذا القرار.1 
 . يعمل ب  من تاريخ ص  ره.3

 السي  م  العزيز احلكيم
 ريي  جمل  احلكم   

       29/12/2003 
 

 
 

مررارة نررةورؤزى 19) وةك بةدواداضوونيرك بؤ ئةو ياساية ــ رؤذنامةى ريرزدارى هاوبري ــ ذ  )
2004 

 
 دروستء نادروست لةياساى بةرِيَوةبردنى دةولَةتى عيَراقدا 

 بؤ قؤناغى طواستنةوة
نةةدآ  سةتء هة يةةنى درو نةدآ   سةتانةوة، هة نةدة بةكورد ئةةوةى ثةيوة نةاوبراو،  سةاى  يا
ئةةبا  كةة  سةاييةوة  نةةماى يا  يةنى نادروستى، لةيةك كاتدا، لةخؤطرتووة، بةثيَضةوانةى ب

هاوئاهةنطى لةنيَوان بةندةكانيدا هةبا. ئةوةش وا ئةكا كة بايةخى ئةل ياساية طوجناوىء 
كةةن،  كةمبيَتةوةو خةلَكى هوشيار بةضاوى طومانةوة سةيرى راستطؤيةتىء بةردةواميى ب

 ئةويش بةل جؤرة:
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سةةةاى  طةةةرتن لةيا ئةةازادىء ريَز بةةةؤ  نةةة  ـةةةـ هيَناكرد يةةدا  سةةةت لةديَباجةكة كةةةل: درو ية
 تيش ثيَداطرتنة لةسةر يةكيَتى  يَراق.نيَودةولَةتى، نادروس

تةةوةكان  ئاشكراية باشوورى كوردستان )و يةتى موسأل( بةزؤرو بةبرِياريَكى كؤمةلَى نة
مةةةتى 16/12/1925لةة  يةاو حكو بةةريتانياو تورك يةَوان  سةوكيى ن ئةةجنامى سةنطو دا، لة

ئةةو ن سةتنةش فةيسةلَدا خراية سةر  يَراق، با خواستى كورد كة ئةوةى نةئةويست،  ةوي
كةؤنطرة  طةةأل  بةوو لة لةشؤرِشةكانى مةليك مةمحودو روبةرووبوونةوةكانى شةريف ثاشادا 
نيَودةولَةتيةكانء كؤمةلَى نةتةوةكاندا، دواى ئةوة هةمان ئةو نةويستنة، لةراثةرِينةكةى 

ئةةيلوىل  1930شةشى ئةيلوىل  شةى  كةةى  1961و شؤرِشةكانى بةرزانء شؤرِ و راثةرِينة
قةوارة سياسية سةربةخؤكةى باشوورى كوردستاندا رةنطى دايةوة كة تا  و1991ئازارى 

سةاى  ئةازادىء يا نةةماكانى  طةةأل ب سةتنةش لة ئيَستاش ئةو قةوارةية بةردةوامة، ئةو نةوي
طةةوزارةى  ئةةوة  بةةر  جنةاوة. لة نةدا طو سةةى طة  مةافى ضارةنو مةرؤظء  مةافى  لةَةتىء  نيَودةو

نةةطوجنانء رةتك يةَراق(  يةةكيَتى   نةة، )ثاراستنى  ئةةو مافا نةةو  ئةةو بنةمايا بةؤ  يةة  ردنةوة
 بةتايبةتى لةياسايةكدا كة هيَنا بؤ فيدرالَى بكات وةك رذيَنيَك بؤ  يَراقى ئةمرِؤ.

فيدرالَى طريَبةستةيةكة لةنيَوان  يةنةكانيدا، هةر كات يةكيَك لةو  يةنانة سةرثيَضيان 
شةيَننةوةو  لةبةندةكانى ئةو طريَبةستةية كرد، مافى  يةنةكانى ترة ليَى دةرضنء هةلَيبوة

خةالَيَكى  سةاية،  ئةةو يا يةَةةرانى  بةبةندةكانيةوة ثابةند نةبن، لةبةر ئةوة واضاكرت بوو، دارِ
وايان تيا بنوسياية كة مافى ضارةنووسى  يةنةكانى ثيشانبداية، با هيض مةرجء سنوريَك 

 بن بةيةكيَتى  يَراقةوة.هةر كات بيانويستاية، نةك دةقيَكى لةو جؤرة، كة ئةبا ثابةند 
دوةل: دروست لةمادةى ضوارةمدا ــ فيدرالَىء دابةشكردنى دةسةآلتة لةسةر بنضينةى 
هةاتووة  راستية جوطرافىء ميَةوويية كان، نادروستيش ئةوةية كة لةمادةى ثةجناو سيَدا 

ئةازارى  19كة سنورى هةريَنى كوردستان بةو زةويانة ديارى ئةكات كة لة  دا  2003ى 
 ةذيَر ئيدارةى حكومةتى كوردستاندا بوون.ل

كةة  سةةنيَنن  ئةةوة ئة طومانى تيَدا نية كة راستية جوطرافىء ميَةووييةكان، بةروونى 
كةةركوكء  سةألء  بةةثاريَزطاكانى مو ئةةبرآ،  نةاو  يةَراق(  بةاكورى   هةموو ئةو ناوضانةى بة )

رد،  ةرةر، توركنان، ديالةشةوة، كوردستان ، ئنجا ئيَستا  لةو ناوضانةدا كا ئةذى )كو
كلدو ئاشور، يا خةلَكى كة( ئةوة هيض لةكوردستانيبوونى ئةو ناوضانة ناطؤرِآ. ئةوة وةك 
ئةوة واية كة سةدان هةزار خيَزانى كورد لةبةغدادو شارةكانى كةى ناوةرِاستء خوارووى 

ثةةنابرد هةةروةها  بةا.  شةارانةيان طؤرِي ئةةو  بةؤ  يَراق ئةذين، با ئةوةى لة ةرةبستانى  ن 
( كة لةبرِطةى )ج(ى مادةى ثةجناو هةشتا هاتبوو األحصاء السكاه ئةذمارى دانيشتوان )

ئةةةوةش  شةةةوة،  سةةةرة، بةكةركوكي شةةةيان لة نةةةى كيَ ئةةةو زةوييا نةةةوةى  بةةؤ يةكالييكرد
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سةةر  نةةك لة ئةةلَا ) كةة  ضةواردةدا  مةادةى  تةايى  شةى كؤ نادروستىء ثيَضةوانةية لةطةأل بة
ئةاينزاي تةةوةيىء  ضةينةى نة تةةر، وةك بن سةتانيةكانى  طةا كورد كةةركوكء ثاريَز طةاى  ى( ثاريَز

ئةةةذماركردن  نةةاكورد.  يةةا  كةةوردبن  بةةةيان  سةةتانن زور هةةةريَنى كورد سةةةر  يةةا، لة جوطراف
ضةينةى  سةةر بن ئةمانباتةوة بؤ دابةشكردنى دةسةآلت لةسةر بنضينةى نةتةوايةتى نةك لة

هةى راستية جوطرافيةكان. لةمبارةيةوة، بارزانى نةمر كةركوكى  كةة  ضةواند  يةةك  بةدةوري
ضةى  خؤى با لةبارةى ئةذمارةوة بةوةفديَكى راويَةكارى وت: ئةل دةوريية هى منة ئةطةر
سةيَك  هةى كة كةة  ئيَوة ثرِيشى بكةن بةشتى خؤتان.. هةروةها لةبارةى خانووبةرةيةكةوة 

لةةةرِؤذانيَ بةا  نةةاذميَردريَن  يةة  ئةةةو خانووبةرة بةةخاوةنى  كةةةريَك،  يةا زةوت تةةة  كى بةا، كريَطر
هةةةةقى  وةةةادل( و  ضةةةوون )ت سةةةتابووبا. بةسةر يةةةةيان لةبندة ئةةةةو خانووبةرة شةةةةوة  زؤري
بةدةستكةوتوو )ايئ انكتسة( بةرامبةر خاوةنداريَتى )انلكية( نية، هةروةها بةرامبةر 

 راستيية جوطرافيةكان.
طةةىل  يةة  فةرة نةتةوة كةى  يةَراق وآلتيَ يةة:   سيَيةل: دروست لةمادةى شةشةمدا ــ ئةوة

سةةاكةية   ةةرةر بةةوونى يا بةا دةنط سةةتيش  تةةةوةى  ةةرةر، نادرو شةيَكة لةنة يةةدا بة لةناو
شةيَكة  كةة بة نةا  بةةوةدا ب لةبارةى طةىل كوردةوة كة داريَةةرى ياساكة ئامادة نةبووة دان 

 لةنةتةوةى كورد، ئةوةش وةك ثةندة كوردييةكةية )بانيَكةو دوو هةوا(.
تةا  ضوارةل: دروست لةمادةى ثةجناو هةشتا ـ ئةوةية قةى كا مةةتى  ريا كة ئةلَا حكو

شةوو  نةى ثيَ كةة رذيَ ئةةبات  سةتةمانة   ئةةو  ئةةكاتء  سةةر  يةةكان ضارة شةة خانووبةرةي كيَ
كةةةركوكيش  يةةاريكراوةوة،  شةةويَنى د نةةدآ  شةةتوانى هة طةةؤرِينى داني لةةةبارةى  بةةوونى  كرد
ئةةةلَا:  هةةاتووةو  شةةازدةدا  مةةادةى  طةةةى )ج(ى  كةةة لةبرِ يةةة  سةةتيش ئةوة نةةدا. نادرو لةناويا

هةةموو )هاوآل لةَك لة خةاوةن مو نةة  كةة بب يةة  مةةرجيان هة بةا  تةةواوو  مةافى  تيانى  يَراقى 
 ناوضةيةكى  يَراقدا بةبا هيض رادةيةك(.

نةةاغى  لةةةماوةى قؤ نةةةبا،  هةةيض  يةةة،  يةةةى دانةنا ئةةةو برِطة سةةاية  ئةةةل يا بةةوو  ضةةاكرت وا
سةايةدا ئةةل يا كةةى  نةدةكانى  لةةزؤر بة شةارة   طواستنةوةدا بةتايبةتى بؤ كةركوك كة ئةل 

لةةةل  ئةةةتوانن  بةةةكان  شةةتةجيَكراوة  ةرة يةةة، ني ئةةةو برِطة بةةةثيَى  ضةةونكة  هةةةآلويَردراوة، 
سةةتايان ىلَ  كةةةكانى ئيَ طةةةر مولَ بةةنب ئة شةةتةجا  يةةا ني كةةرِنء ت يةةاتر ب كةةى ز يةةة ملَكيَ ثاريَزطا
شةةتدا  ثةةجناو هة لةةمادةى  سةةوديَك  كةةنء  تةاوى ئة يةةاتر لي كةة ز بةةوة قورِة سةةندريَتةوة  ب

 ناميَنا.
يةدا  ثيَنجةل: دروست لةسةرجةمى ياساكةدا ــ دانثيانانة )بةرووكةش( بةرذيَنى فيدرالَ

 لة يَراق، نادروستيش ئةوةية كة )بةناوةرِؤك( لةو رذيَنة  يداوة لةزؤر بةندةكانيدا.
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يةا  كةة دوو،  كةة يةكطرتنيَ يةة  ئةوةى نةطؤرِة لةوآلتة يةكطرتووة )فيدرالَى(يةكاندا، ئةوة
لةيةك دةولَةتدا، لةطةأل ثاراستنى سةربةخؤيى ناوخؤو ئةو  زياتر لةدوو  يةن، ئةطريَتةوة

جةةؤرة،  بةةو  نةةةوة.  كةارطيَرِى خؤيا سةةادانانء دادوةرىء  سةتورىء يا لةةةرِووى دة نةةدا   يةنا
كةةى  ثيَوانةى فيدرالَى لةسةر دوو بنكةية، يةكةل: بةشداربوونى ئةو ئةندامانةى يةكيَتيية

نةة سةاو برِيارا ئةةو ثيَكهيَناوة لةدانانى ئةو يا ضةن،  يةةوة دةرئة سةةآلتى ناوةندي كةة لةدة دا 
نةةكان  يةا هةريَ يةةت  يةا و  كةة،  مةةنى دةولَةتؤ بةشداربوونةش، هى ئةو ئةندامانة، لةئةجنو
كةةى  سةانن، بن مةةكان يةك )ئةجنومةنى باآل(وة بةديار ئةكةوآ، كة لةو ئةجنومةنةدا، ئةندا

نةةكانى يةكطر يةةك لة ية هةةر  بةؤ  يةة  سةةربةخؤيى ناوخؤ لةةةوان دووةل:  يةةك  هةةر  كةة،  تنة
يةة،  شةيان هة بةةجيَكردنء دادوةري سةةآلتةكانى جيَ دةستورو ياساكانى خؤيان دائةنيَنء دة
كةة  لةةو دوو بن سةتنةوةدا(  لةةقؤناغى طو قةة  لةَةتى  يَرا بةآلل ئةل )ياساى بةرِيَوةبردنى دةو
بةاآل(ى  مةةنى  نةةكان )ئةجنو مةةنى هةريَ بةةوةى ئةجنو ياسايية طشتيية دةرضووة، ئةويش 
لةَةى  سةةربارى كؤمة نةويَنن،  يةَدا ب يةانى ت سةانى خؤ يةدا بةيةك مةةكان تيا كةة ئةندا تيَدا نية 

شةتنانى ) مةةني يةة العا شةةتوانى  اجلمع يةَةةى داني بةةثيَى ر مةةكان  كةة ئةندا نةان(  ـةـ بو الد
هةاتووة  ناوضةكان لةخؤى ئةطرآ بؤ هةر هةريَنيَك. ئةوةشى كة لةمادةى بيستء ضواردا 

سةةركردايةتىء كة حكومةتى  يَراقى  مةةنى  شةتنانىء ئةجنو مةةنى ني طويَزةرةوة لةئةجنو
مةةةنى  بةةة )ئةجنو نةةةى  ئةةةو ئةجنومة ئةةةوة  تةةد،  يةةَت.. ه يةةَك د يةةران ث مةةةنى وةز ئةجنو
مةةنى  يةا ئةجنو بةاآل،  مةةنى  طةرةوةى )ئةجنو نةاوبراوة، جيَ سةةركردايةتى(  سةرؤكايةتى، يا 

يةدا،  نة  تيا سةان  مةةكان يةك ضةونكة ئةندا يةة،  نةةكان( ن مةةنيَكى هةريَ ئةةوة ئةجنو بةةلَكو 
شةتنانى ) لةَةى ني يةةهةلَبةيَردراو ئةبا لة يةن كؤمة يةة الوأن سةىء اجلمع مةادةى  بةةثيَى   )

شةش، كارةكةشى ئةوةية وةك سةروةريى  يَراق خؤى ئةنويَناء سةرثةرشتيى كاروبارى 
مةةةكانى  يةةةك لةئةندا نةةى هةر سةةةآلتى  برد شةةتنانيش دة لةةَةى ني ئةةةكات، كؤمة بةةا ى وآلت 

جةةؤرة ئ بةةةو  نةةةوة،  يةةا ناثاكيا نةةا  نةةةبوونى توا بةةةهؤى  يةةة  سةةةرؤكايةتى هة مةةةنى  ةجنو
نةةوة  دةرئةكةوآ كة ئةجنومةنى سةرؤكايةتى هيض ثةيوةندييةكى بةئةجنومةنى هةريَنةكا
نيةو جيَطرةوةى ئةو نية، ضونكة ئةجنومةنى هةريَنةكان لةنويَنةرى هةريَنةكان ثيَكديَنء 

كةةةنء ذمار يةةان ئة نةةةك ئةةةوان دياري ئةةةبا  سةةاكارى  يةةان يا ئةةةباء كار سةةان  شةةيان يةك ة
مةةةنى  سةةاييانةى ئةجنو لةةوائح(ة يا مةةة ) ئةةةو ديارنا بةةاآلى وآلت.  بةةارى  شةةتى كارو سةرثةر
ئةةةطينا  كةةةن،  سةةةندى ب نةةةكان ثة مةةةنى هةريَ ئةةةبا ئةجنو كةةةن،  مةةادةى ئة شةةتنانى ئا ني

بةة يةدرالَى  لةَةتيَكى ف نةاكرآ دةو مةةنيَكى رةتئةكريَنةوةو نابنة ياسا. لةبةر ئةوة  با ئةجنو
طةة  سةاية، ج ئةةو يا هةريَنةكان ببا، بؤية دةولَةتى  يَراق لةقؤناغى طواستنةوةدا، بةثيَى 
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لةدةولَةتيَكى سادة كة مةركةزى يا ئوتونومى يا فيدرالَى ئيدارى رةضاو ئةكات بؤ هةندآ 
ةكى ناوضة، ضيرت نية، ئةو شتانةش، هةركات دةسةآلتى ناوةندى بيةوى، ئةتوانا بةياساي

فةرة  تةةوةو  ئاسايى نةيانهيَلَا، ئنجا ئاخؤ فيدرالَى ضاكرتين ضارةسةرة بو وآلتيَكى فرةنة
 تايةفةو فرة ئاين؟!

 
 
 

 ضارةسةركردنى كيَشةكانى كورد لةرِيَطةى ياساى نيَودةولَةتييةوة
 

نةةةى  ـةـ لية مةان  كةؤليجى ز ـةـ  سةليَنانى  كةؤى  كةة زان بةوو  كةؤرِة  ئةةو  شةانى  ئةةوة ناوني
سةازيكرد رؤشنبريى بؤ  يةر  مةل ذ ثةاريَزةر كا نةىء  يةئ حيل هةردوو بةرِيَز: د. فةرةيدون رةف

 .29/4/2004شةممة  5ى بةيانى رؤذى 10لةهؤلَى كؤليجى ثزيشكى، كاتى 
يةر  سةرةتا د. هؤطر حمنود فرةج، هةردوو ناوبراوى ثيَشكةشكرد، ئنجا ثاريَزةر كامل ذ

 بابةتةكةى خؤى بة ؤرة ثيَشكةشكرد:
كةةة خةةؤل ب مةةةوآ  مةةةوة، نا يةةةك بكة مةةةوآ دةرطا نةةةوة، ئة يةةةك بلَيَ سةةتاو وانة ل بةمامؤ

ئةةكرآ  ئةاخؤ  بةزان   لةَةتىء  سةاى نيَودةو هةانى يا هةموومان ثيَكةوة ليَوةى بضينة ناو جي
 كيَشةكانى نةتةوةكةمان لةرِيَى ئةو ياسايةوة ضارةسةر بكةين؟

 
 با كيرشةكان بكةين بةسآ كؤمةلَةوة:

نادة كيَشةى بذاردنى ئةو زيانان-1 باارانء طو ةى بةهؤى كردةوةكانى ئةنفالء كيميا
 تيَكدراوةكانء خةلَكة ئاوارةكراوةكانةوة ليَمانكةوتووة.

ئاةبرآ -2 باراوةو  كاة  كيَشةى ئةو هةموو سامانى سةرزةوىء ذيَرزةوييةى كوردستان 
باةخؤراك 13بةتاآلن، يا ئةو هةموو دزييةى لةرِيَذةى  باةر  ناةوت بةرام %ةكةى برِيارى 

 وة.كرا 986
تاةوةييمان -3 كيَشةى نةبوونى سةربةخؤيى كوردستانء ئةو هةرِةشانةى لةبوونى نة

 ئةكرآ.
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طةةى  11مةادةى  سةالَى  2برِ كةة  يةةكطرتووةكان  تةةوة  ثةةميانى نة سةان  1945لة لةة 
تةةوة  سةتةكانى نة لةةبارةى مةبة ئةةكرآ،  كةارى ثيَ سةتاش  تةا ئيَ كةراوةو  فرانسيسكؤ واذو 

بةؤ  كةة يةكطرتووةكانةوة، ئةلَا: ) تةةوة  سةةلةيةك بكؤلَيَ هةةر مة يةة لة شةتى هة لةَةى ط كؤمة
كةةةال  هةةةر  يةةةةوة،  شةةى نيَودةولَةتي شةةتىء ئاساي سةةةتنى ئا هةةةبا بةثارا يةةةكى  ثةيوةندي
تةةوة(،  بةةرزى كا يةدا،  نةةبا تيا نةدال  لةَةتيَك ئة لةئةندامانى نةتةوة يةكطرتووةكان، يا دةو

مةادةى  طةةى  35هةةروةها  نةدال 2برِ لةَةتى نائة بةةؤ دةو يةةةكطرتووةكان  ئةةلَا: ) تةةوة  لةنة
خةةؤى  شةةيةك  هةةر كيَ بةؤ  تةةوة  شةةتى، ورياكا لةَةى ط يةا كؤمة سةايش  مةةنى ئا يةة، ئةجنو هة

  يةنيَك با تيايدا(.. تيَطةيشتنى ئةل دوو مادةية، ئةل ئةجنامانة ئةدات بةدةستةوة:
طةةة -ب تةةا ج تةةةوة، وا بةةةرزى كا نةةدال،  يةةا نائة نةةدال،  لةةَةتيَكى ئة شةةةكة، دةو ئةةةبا كيَ

 ، بؤ كةسيَك،  يةنيَك يا طةليَك نية ئةو كارة ئةجنال بدات.لةدةولَةت
لةَةتيَك -ر شةا دةو ئةنداميَتى لةو كؤمةلَةيةدا، مةرجيَك نية بؤ بوونة دةولَةت، واتا ئة

 دةولَةت با ئةطةرضى ئةندال نةبا لةكؤمةلَى نةتةوة يةكطرتووةكاندا.
مةةادةى  بةةةثيَى  يةةة،  لةةةو دوو مادة طةةة  ضةةيةيى3ج سةةتورى بن طةةاى دادى  ش لةدة داد

لةةو  كةة  نةةدا  لةةو داوايا يةةنيَك  تةة   يةة ببيَ تةر ن سةؤ  بةؤ كة لةَةت  نيَودةولَةتى، جطة لةدةو
 دادطايةدا ئةكريَن.

سةكاآلكانى  1992بةثيَى ئةو سا مادةية، نةتةوةى كورد، تا ثيَش سالَى  بؤى نةبوو، 
ضةونكة لةَةتى،  طةاى دادى نيَودةو تةةوةكانء داد مةةلَى نة بةةردةل كؤ خةؤى  خؤى خباتة  نةة 

مةةنطوليا  كةة  نةةبا  جةار  يةةك  دةولَةت بوو، نةدةولَةتيَكيش ئةو كارةى بؤ ئةكردو جطة لة
بةووةوة  شةينان  هةةر زوو ثة ئةةويش  يةة،  ئةةو كؤمةلَة ويستى كيَشةى كورد خباتة بةردةل 

سةةالَى  بةةةآلل دواى  سةةتانةوة..  كةةةرةكانى كورد تةةة داطري شةةارى دةولَة  1992بةةةهؤى طو
 لةبةشيَك لةباشوورى كوردستاندا، بوو دةولَةت.مةسةلةكة طؤرِرا، كورد 

 
 ئيَستا بابزانني دةولَةت ضية؟ يا ضى دةولَةتة؟

تةوخم: فقهاءهةموو زانياران ) سةا  (ى ياسا، لةسةر ئةوة كؤكن كة دةولَةت بريتيية لة
)طةل، هةريَم، حكومةت( واتا لةهةر كاتيَكدا حكومةتيَك فةرمانرِةوايى طةليَك لةهةريَنيَكدا 

كةةا شةةوورى ب سةةيةى با قةةةوارة سيا ئةةةو  تةةة  تةةة، كةوا ئةةةوة دةولَة يةةا  يةةة،  لةةَةت هة ت، دةو
كةورد،  تةةوةى  شةةكانى نة نةطء كيَ ئةةتوانا دة بةوو  لةَةتيش  كةة دةو تةة،  كوردستان، دةولَة
هةةيض  ئةةوةش  ئةةيرت  لةَةتى،  طةةاى دادى نيَودةو يةا داد تةةةوةكان،  مةةلَى نة بةةةردةل كؤ تةة  خبا

لةَةتى De Jureسية، دةولَةتى دآ ذوور )لةمةسةلةكة ناطؤرِآ كة ئةل قةوارة سيا يةا دةو  )
نةى De Factoدآ فاكتؤ ) يةدا دا سةتى نيَودةولَةت كةة لةئا يةة  (ية، هةروةها ئةوةش طرنط ن
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يةا  نةان،  ضةونكة دانثيا يةادانراوة،  شةى ث نةدآ رووةوة داني ضةى لةهة نةا، ئةطةر يةا  يةانراوة  ث
نة كةة هة بةةوةى  يةة  ئةةل قةوارة سةتةوخؤ.  لةَةى رِاستةوخؤ ئةبا، يا نارِا لةَةت مامة دآ دةو

مةةتى  يةةتى حكو نةةوةى نويَنةرا سةيَت، كرد طةانى، تران ئةالَوطؤرِى بازر لةطةلَدا ئةكات، وةك 
 هةريَم لةزؤر وآلتداو.. هتد ئةوانة هةمووى دانثيانانى نارِاستةوخؤن.

مةةتى  يةةن حكو ثيَشكةشكردنى كيَشةكانيش، بةدوو ريَطة ئةبا: ريَطةى راستةوخؤ لة 
مةادةى  هةريَنةوة خؤى. لةةل رِووةوة  تةةوة.   42ريَطةى دووةل لة يةن بريكاريَكى حكومة

شةةةةكان،  نةةةةكانى كيَ ئةةةةلَا: ) ية لةةةَةتى  طةةةاى دادى نيَودةو ضةةةينةيى داد سةةةتورى ب لةدة
ثةاريَزةران  بريكارةكانيان، نويَنةرايةتييان ئةكاتء بؤيان هةية ثةنا بةرنة بةر رِاويَةكارانء 

 لةبةردةل دادطاكةدا(.
نةة بة نةةى ئةوا بةةؤ داواكرد تةا  مةةةوة، وا كةةلء دووة شةةةى ية لةةَة كيَ لةةبارةى كؤمة شةةتى  ط

كةةارىء  بةةارانء ويَران ئةةةنفالء كينيا بةةةهؤى  كةةةوتووة  لةةةكورد  نةةةى  ئةةةو زيانا قةةةرةبووى 
سةةرزةوىء  يةَرزةوىء  سةامانى ذ ئاوارةكردنةوة، يا بؤ ئةو زيانانةى لةئةجنامى تاآلنكردنى 

كةراوة،  986لةةبرِيارى  لةئةجنامى ئةو دزيانةى لةبةشى كوردستان يةا  كةةوتووة  لةةكورد 
طةةى ) ضةى؟ برِ ئةةلَا  لةَةتى  ( 2بةآلل بؤ سيَيةل، واتا سةربةخؤيى، بابزانت  ياساي نيَودةو

ضةاوةى 1لةمادةى ) كةة لةسةر نةة يةكيَ ئةةو ثةميا كةة  يةةكطرتووةكان  تةةوة  (ى ثةميانى نة
سةتان نةديى دؤ شةةدان بةثةيوة ئةةلَا: )طة يةةكان،  سةا نيَودةولَةتي نةةدا يا لةةنيَوان نةتةوةكا ة 

ئةةجنال  نةدا  لةةنيَوان طة  مةاف  نةةوةى  لةسةر بنضينةى ريَزطرتن لةو بنةمايةى يةكالييكرد
مةادةى ) هةةروةها  كةات(،  يةارى ب خةؤى د ( 55ئةداتء بؤ هةريةكيَكيان هةية ضارةنووسى 

بةؤ  سةت  شةطوزةرانيى ثيَوي ئةارامىء خؤ كةانى  سةتى هؤ بةؤ خوا لةهةمان سةرضاوة ئةلَا: )
نةة نةةةةماى ثةيوة نةةةى ب سةةةةر ريَزطرت كةةةة لة نةةدا  لةةةةنيَوان نةتةوةكا تةةةةو  سةةةتانةى ث دى دؤ

يةاريكردنى  يةةكيَكيان د ئةةوةى هةر بةؤ  مةةزراباء  يةكالييكردنةوةى ماف لةنيَوان طة ندا دا
نةةوةو  بةةمافى جيابوو ضةارةنووس،  يةاريكردنى  مةافى د تةة  ضارةنووسى خؤى هةبا(. كةوا

بةةآلل راطةياندنى سةربةخؤيشةوة، مافيَكى دانثي يةةوة،  سةاي نيَودةولَةتي انراوة لةرِووى يا
لةةدادطاى  يةا  يةةكطرتووةكان،  تةةوة  مةةلَى نة ئةمةيان مافيَك نية يا كيَشةيةك نية كة لةكؤ
كةة،  مةة مافيَ بةةلَكو ئة كةرآ،  دادى نيَودةولَةتى، يا لةهيض سةرضاوةو دامودةزطايةك، داوا ب

هةةر  هةر طةليَك بؤى هةية بةخؤى رةوا ببينا، يا بؤ خؤى هةاتوو  رابطةيةنا، بةآلل ئةطةر 
فةةى ىلَ  ئةةو ما ئةةوةى  بةؤ   يةنيَك، يا دةولَةتيَك هةرِةشةى لةو طةلة كرد، يا ثة مارى دا 
طةا  زةوت كات، ئةوا ئةوسا، ئةو طةلة بؤى هةية ثةنا بةريَتة بةر ياساى نيَودةولَةتىء دةز

كةانى  بةةثيَى مادة ثةاريَزن،  ئةةوةى بي بةؤ  يةةكان   77و  42و  41و  40و  39نيَودةولَةتي



192 
 

طةةىل  نةى  بةةبا داواكرد ثةةميانان،  نةان هاو لةثةميانى نةتةوة يةكطرتووةكان. ئةوةبوو بيني
 .688كورديش ناوضةى ئاراميان بؤ باشوورى كوردستان دابينكرد بةثيَى برِيارى 

 
 بةرِيَزان، ئامادةبووانى كؤرِ:

بةةتاأل سةتى  كةة، بةدة مةةوآ  من نامةوآ وةك كؤرِة ئاساييةكانى  كةةين، ئة بةآلوةى ليَب
كةة  ئيَوةش لةطةأل ئيَنةدا خاوةن برِياربن، ئةطةر ئيَنة بةردى بناغة دابنيَ ، ئيَوة ديوارة
سةةةةيارة  مةةةةى ثر هةةةةةموومان وةآل بةةةةا  نةةةةدا،  يةةةةَوةش لةطةلَنا فةةةةةرموون ئ كةةةةةن،  تةواو

 ضارةنووسسازييةكان بدةينةوة:
كةةلء د شةةى ية لةَة كيَ سةةركردنى كؤمة بةؤ ضارة ئةاخؤ  تةا يةكةل:  سةةرةوة، وا مةى  ووة

بةاردنةوةى ئةو زيانانةى لةنةتةوةكةمان كةوتووة. كال ريَطا كردةييانةترو ئةجنامدارترة؟ 
ريَطاى ياساو دةزطا نيَودةولَةتييةكان؟ يا رِيَطاى وتوويَة لةطةأل داطريكةراندا؟ يا بيَدةنطىء 

كة يةةكى  مةن ضاوةرِوانى قةدةر؟ يا ريَطاى توندوتيةى؟ ياخود ئيَوة ريَطا كةة  بةةن  شةك ئة ة 
هةيض  هةةر  نةدا،  نةيزامن؟ جطة لةوة، ئايا بةرثاكردنى كيَشةكاؤان لةدةزطا نيَودةولَةتييةكا
سةتى  نةبا، هؤكاريَك نية بؤ ئةوةى كيَشةى كورد لةئاستى ناوضةييةوة بطويَزريَتةوة بؤ ئا

 نيَودةولَةتى؟
سةة هةةر ئيَ طةةةر  بةابزان  ئة سةةةربةخؤيى،  نةةبوونى  شةةةى  بةؤ كيَ لةةةمانء دووةل:  تا ثةر

بةانطى  نةدو  لةة يَراق، راطةيا خةؤى،  حكومةتى هةريَم جيابوونةوةى ئةل قةوارة سياسيةى 
نةةوة  بةاخراثرتين كاردا بةؤ وةآلل:  ئةةبا؟  بةةر  سةربةخؤيى بؤ دا، ئاخؤ بةوة دنيا ذيَرةوزة
يةا  ئةةدةن،  ثةة مارمان  يةَراق  سةورياو   يةاو  يةَرانء تورك نةيَ  ئ بةا واى داب كةةين،  رةضاو ب

سةةركةوتوو ئابلَ نةة  ئةاخؤ ئةوا طةةريَكى وادا،  سةتى ئة وقةى ئابوورميان ئةخةنة سةر. لةئا
مةةن  سةيية تة قةةوارة سيا بةةر بة يةا بةرام ئةبن؟ ئةوانة ئةطةر ئةوةيان لةتوانادا بواية، ئا
حمةورى  نةةى ) دوازدة سالَةكةمان، خراثرتيان نةئةكرد؟ ئايا ئيَستا ئيَرانء سورياى ناو باز

سةى كآلوة يةاى شةرِ( لةتر يةا تورك كةةن؟ ئا جةؤرة ئة لةةو  هةةنطاويَكى  تةى  يةان، زا كةةى خؤ
كةةى  يةا توركيا طةرآ؟  شةتى ب ئيَستا، توركياكةى زةمانى ئةتاتوركة كة يةكيَتى سؤظيَت ث
لةوكى  مةانى ب يةا دواى ر طةرآ؟ ئا شةتى ب زةمانى تانسوضيلةرو بلند ئةجةويدة كة ئةمريكا ث

ضةا ئيشرتاكى، رؤذئاوا كاريَكى ئةوتؤى بةتوركيا ماوة ؟ ئايا توركيا ئةوةى بةسةرةوة ئة
لةةبارةى  يةَراق.  نةى   كةاتى داطريكرد قةةوة  تةة  يَرا نةةدا، بيَ كة رِيَطةى بةسوثاى ئةمةريكا 
ت،   يَراقيشةوة،  يَراقةكةى سةدال حسةين نةيتوانى ثة مارى ئةل قةوارة سياييةمان بدا

لة كةات؟  ئةةوة ب ئةةتوانا  شةاوةى  واز  شةةوة، ئيَستا  يَراقى لةيةك هةلَوة ةبارةى رؤذئاوا
لةةةل  ئةةةنالَيَنن،  تةةريؤرةوة  سةةت  بةةةتى بةدة ئةةةمريكا بةتاي شةةتىء  ئةةةوروثا بةط سةةتا  ئيَ
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شةتى  كةة ث ناوضةيةشدا جطة لةكورد كةسى تريان دؤست نية، لةبةر ئةوة، بةلَطةنةويستة 
كورد بةرنادةن، ئةوةش نةك لةبةر ضاوى كالَى ئيَنة، بةلَكو بؤ بةرذةوةندى خؤيان، يا بؤ 

نةةبا بةر هةض  يةا  سةتان،  سةةربةخؤيى كورد هةةمووى،  نةة  ذةوةندى هاوبةمشان، لةبةر ئةوا
سةت  جارآ هى باشوور، ئةو وةهنى كارى نةكردةية نية كة لة ى هةندآ كةسء  يةن درو
ئةةى  بووة! ئةوانة ئةشا لةسةر رِةوا نةبن كة ئةلَيَن جارآ كاتى سةربةخؤيى نةهاتووة. 

ئةةة نةةةى  يةةَت؟ ئةوا تةةة د ئةةةو كا نةةاكرآ، كةةةى  سةةتةبةر  بةةؤ دة يةةةكنان  نةةة فيدرال لَيَن: ئيَ
سةتى  يةدرالَى ثيَوي سةربةخؤيى ضؤن؟ ئةشا ئةوة ديدوبؤضوونيَكى راست نةبا. ضونكة ف
بةةا  كةةدا،  ضةةةند  يةنيَ لةةةنيَوان  سةةتةية،  يةةدرالَى، طريَبة تةةرة. ف نةةةكانى  نةةديى  ية بةرةزامة

يةدراىلَ، رةزامةنديى هةموويان، فيدرالَى دروست نابا. جطة لةوة، تاك بةؤ ف يةةك  ة طةرةنتي
سةاأل  دميوكراسية، دميوكراسيش كراسيَك نية لةضركةيةكدا بيَتة طؤرِين، رؤذئاوا بةسةدان 
جةةةفء  شةةيعةى نة جةةةو  سةةوننةى فةلو ئةةاخؤ  سةةتايان،  سةةيةى ئيَ ئةةةل دميوكرا شةتنة  طةي
نةة  جةا ئةوا ميةوكراتى!؟ ئن دةوروبةرةكانيان، كةى لةكلتورى بة س ئةشؤريَنةوةو ئةبنة د

شةةا كةة يةةة؟ ئة مةدارتر ن سةةانرتو ئةجنا كةةردةييرتو ئا سةةربةخؤيى،  نةةدنى  يةةا راطةيا وابن، ئا
ئةوانةش كة ضاوةرِوانى رةزامةنديى هاوثةميانان، يا ئةمريكان بؤ سةربةخؤيينان، لةسةر 
ئةةمرى  نةة  كةريَنء خبريَ رِةوا نةبن، ئةوانة لةخؤيانةوة بةوة رازى نابن، ئةبا ئةوانة ناضار 

 ةهةندآ وآلتى تردا، ناضار نةكران؟واقيعةوة، ئايا ل
يةةان ىلَ  ئةةةجناميَكى وا كةةارو  نةةة،  مةةةتى هةريَ لةةةمانء دوو حكو ئةةةل ثةر يةةا  سةةيَيةل: ئا
لةةةت،  شةةةى ميل يةةا و ئةةةبا؟ ئا ضةةى  لةةةت  ئةةةى دةورى ميل طةةةرنا،  ئةةةكرآ؟ ئة ضةةاوةرِوان 
خةةرو  تةة ريَك شةتى نابيَ يةةكى ط بةوونى را سةت  بةرِةهايى، هيض واتايةك ئةبةخشا؟ ئايا درو

ئةةل ئ ئةةكرى  ئةاخؤ  ارِاستةكةرى ميللةت؟ ئةى ئةو را طشتيية لةخؤيةوة دروست ئةبا؟ 
لةةمانى  بةدرآء ثةر ثةا  ثةةرةى  كؤرِة بكريَتة يةكةل بةردى بناغةى رايةكى طشتىء دوايى 
كةةورد  شةةكانى  سةةركردنى كيَ لةةثيَناوى ضارة كةةرآ  بةة ب ثةا موتور سةتانى  هةاتووى كورد دا

 وكراسييةوة؟لةرِيَطةى ياساي نيَودةولَةتىء دمي
 

دواى ئةوة د. فةرةيدون رةفيئ حيلنى وتةكانى خؤى ثيَشكةشكرد كة هاوئاهةنط بوو 
كةةرد  خةةؤى  يةةةكانى  شةارةزايىء زانياري سةةى لة يةةردا. با يةل ذ ثةةاريَزةر كام تةةةكانى  طةةأل و لة
لةبارةى ضؤنيةتى ثةرلةمانء دةورى راى طشتى كة لةماوةى ضلء سا سالَى ذيانى خؤى 

سة كةاتيَكيش لةئةوروثادا بةدة لةةتبا،  نةةرى ميل ئةةبا نويَ لةةمان  تةى: ثةر كةةوتووةو و تى 
ئةبيَتة نويَنةرى ميللةت كة نائيبةكان بةئازادىء لةكةشيَكى دميوكراتييانةدا هةلَبةيَردابنء 
ضةةيَتة  ىء  شةةة ب ئةةةوةى هةمي بةةؤ  يةةة،  خةؤى كيَ ضةةةكةى  نةةةرى ناو نةةا نويَ كةةةس بزا هةةر 
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ئةةويش  كةاتء  بةاس ب ضةةكةى    ئةةوةش كيَشةكانى ناو بةدات،  سةةركردنيان  هةةولَى ضارة
بةهةلَبةاردنى تاكةكةسى ئةبا نةك بةليستة. هةلَبةاردن بةليستة، فيَلَة، لةميللةت ئةكرآ. 
لةَةبؤأل  لةةيىء بؤ لةةتيَك بةط شةةكانى ميل كةس نازانا نويَنةرى ناوضةكةى خؤى كيَية!؟ كيَ

ئةةيرت سةةة  لةةَةبؤلَن! بة خةةةريكى بؤ شةةة  خةةةلَكى هةمي يةةَرة  خةةةريكى ضةةارناكرآ. ل بةةا   ،
شةةتييةكان  شةةة ط سةةركردنى كيَ نةةيَ ، ضارة يةةى ب هةةنطاوى كردة يةةا  بةة ،  سةةركردن  ضارة
يةارة،  خةاوةنى برِ لةةمان  يةةوة، ثةر لةرِيَطةى ثةرلةمانةوة ئةكرآ، واتا لةرِيَطةى دميوكراتي
يةةان  طةةاز، ليَ تةةة طريو بةةةجيَكردن بهيَنيَ سةةةآلتى جيَ كةةانء دة ئةةةتوانا وةزيرة لةةةمان  ثةر

سةيَتةوة، بةةا  بثر يةةكانيان. نا سةةر خراثةكاري طةا لة تةة داد شةيَتةوة، بياندا يةان ليَبكيَ باوةرِ
بةؤ  كةاربكرآ  ثةرلةمان هى حيزر باء هةر ضاوى لةقسةى سةرؤكى حيزبةكةيةوة با. با 
بةةؤ  كةةةين  بةةا كارب سةةتانةدا،  ئةةةو مةبة طةةةأل  جنةةاو لة بةةةجؤريَكى طو بةةةاردن  سةةاى هةلَ يا

 سةربةخؤيى. 
مة تةةى ئا نةؤرةى و ئةةوة،  ئةةوانيش دواى  تةةكانى  شةتى و هةات، بةط كةة  ادةبووانى كؤرِة

هةةبوو  يةاوازيش  تةازةو ج ضةوونى  بةةآلل رِاو ديدوبؤ كةة،  هاوئاهةنط بوون لةطةأل دوو وتارة
 بة ؤرة:

سةتةكةربن،  ئةةبا ئارِا تةى  مامؤستا جةمال بابان لةطرنطى كةنالَةكانى راطةياندن دواو و
 يانراباء بالَيَوزى هةبا.وتى كةى ئةمة دةولَةتة؟ دةولَةت ئةوةية دانيث

ضةة  كةةركوكء ناو لةةبارةى  لةةت دوا،  شةيارى ميل مامؤستا جةمال  ةبدول لةطرنطى هو
تةاريئ  ةةزيز  سةت دران، وةك  شةويَنانة لةدة ئةةو  كوردييةكانى ذيَر دةستى رذيَنةوة، وتى 
نةى  سةت زا سةيَهةمى بةثيَوي يةَزى  سةتبوونى ه ثةةرِين.. درو نةدا تيَ وتى ئةبا بةراطوزار بة يا
لةكوردستاندا، باسى لةبزاظى ريفراندؤلء كؤكدرنةوةى مليؤنيَكء حةوت سةد هةزار واذوو 
لةةيى زؤرى  هةات، ط سةةر  ضةييان بة نةة  تةى: ئةوا كةردو و سةةربةخؤيى  لةةكؤرِى  كرد، باسى 

 لةثةرلةمان هةبوو.
هةةر  بةوونء  سةت  د. سامان شالَى وتى: كؤمةلَى نةتةوة يةكطرتووةكان لةدةولَةتان درو

ئةطرن، طلةيى لةو كاربةدةستة كوردانة هةبوو كة هةميشة ئةلَيَن كيَشةكةمان،  طوآ لةوان
طةةةأل  ئةةةميش لة سةةةربةخؤيية،  طةاى  تةةةنيا ريَ نةةة  طةاى ئيَ تةةى ريَ يةةة، و شةةيةكى ناوخؤي كيَ
لةةت  دروستبوونى هيَزى سيَهةمدا بوو، داواى طؤرِينى ياساي هةلَبةاردنى كردو داوايكرد ميل

 ييةكانى.بيَتة سةرجادة بؤ داواكار
شةةى  سةى لةكيَ يةدا، با سةاى نيَودةولَةت سةتةر لةيا مةةى ما هةةلَطرى برِوانا خةان  سةةيران 
سةاى  تةى يا هةةروةها و بةوول،  بةاوةرِى  كةةل  شةى  تةى: توو سايكؤلؤجى مرؤظى كورد كرد، و
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كةةة  كةان  شةةى در يةة، ئةوة كةوردى تيان سةةى  مةافى ضارةنوو يةةَراق  لةَةتى   بةةرِيَوةبردنى دةو
 ئةستةمة. ثيَكةوة ذيان لة يَراقدا 

طةةى  نةى ريَ مامؤستا حمةمةد سة يد داقوقى وتى: بةدانوستان هيض ناكرآء ضارة طرت
سةيَهةمدا  يةَزى  سةتبوونى ه طةةأل درو ياسايى نيَودةولَةتيية طرنطى بةدةورى راطةياندندا، لة

 بوو، وتى باكؤمةك بؤ راطةياندنء ئةو هيَزى سيَهةمة بكرآ.
كةةكانى   مامؤستا نزار حمةمةدى رؤذنامةنووس وتى يةةو بريؤ : ئةل كؤرِة شتيَكى تازة

تةى مو ةارةزة  688ثةسةند بوو، وتى دواى برِيارى  كةات، و نةئةبوو كورد روو لةبةغداد ب
 با هيَزة، ثيَويستة مو ارةزة هةميشة بوونى هةباء شةرِ لةطةأل دةسةآلتدا بكات.
كةرد لةةت زؤرى  يةة، ميل نةاهى ن لةةت طو تةى ميل فةةرةج و مةة  ةةىل  بةا مامؤستا حة ووة، 

 هةميشة باسى دةولَةتى كوردى بكةين.
سةا داواى  كةريَن ئةو سةةر ب شةييةكان ضارة بةا نةخؤ تةى:  سةتار و بةدول  د. فةرةيدون  ة
سةةربةخؤيى  بةؤ  بةدةين  هةةوأل  يةة  طةرنط ئةوة يةة،  يةةكطرتوومان ن تةارى  دةولَةت بكةين، و

 كوردستان، نةخؤشى ناوضةطةريَتى نةميَنا، با ئةل كؤرِانة بةردةوال بن.
امؤستا حمةمةد سالَح سة يد ثيَى وابوو ئةمة بةشيَكة لةكوردايةتى، بادةسبةكارب ، م

 قسةى لةثةرلةمانء دةسةآلتى سةثاو كرد، طلةيى لةفرة ئايديا هةبوو.
ثاريَزةر شيَ  حمةمةد وتى ئيدارةيةك هةية نةك دةولَةت، دادطاى  ةدل تةنيا كيَشةى 

 دةولَةتان ئةبينا نةك طة ن.
 

يةةوة،  ثاشان د. كةانى دا شةتيى  وة سةيارى ط يةةك ثر مةى ذمارة نةى وةآل فةرةيدون حيل
سةةر  هةةبا لة شةتيَكى  طةةر  نةا ئة يةر  يةل ذ لةةثاريَزةر كام مةةمحود رووى  هةؤطر  دواجار د. 

 قسةكان، ئةويش بة ؤرة وةآلمى دايةوة:
تةةةكانيان  هةةةموو و هةةةبوو،  ضةةوونيان  نةةةى بةدوادا ئةةةو بةرِيَزا هةةةموو  بةةؤ  سةةوثاس 

ئةةوة تؤماركراونء  يةة:  ضةوومن هة سةةرنجء بةدوادا نةديَك  سوديان ىلَ وةرئةطرين، منيش هة
حةاكمء  كةوآ  هةةر  ئةةوةى لة سةةر  كةؤكن لة سةازانان  تةنيا قسةى من نية، بةلَكو هةموو يا
بةةخؤيان رِةوا  طةةر  نةة ئة ئةةل هةريَ مةحكول هةبا، لةوآ دةولَةتيَك هةية. كاربةدةستانى 

نةة زؤر نابينن ئةمة دةولَةتة، ئةوة طوناهى م ئةةو برادةرا مةةوة،  لةةبارةى ريفراندؤ يةة،  ن ن
كةةةيان  بةةآلل ريَبازة بةوو،  مةةزن  كةاريَكى  هةةةموو واذوة،  ئةةو  نةةوةى  بةوون، كؤكرد نةدوو  ما
مةةتى  بةةبرِيارو حكو هةلَةبوو، ئةبوو ئةو واذوانة بدراناية ثةرلةمان، ثةرلةمانيش بيكرداية 

اريى طشتثرسييةكةى بنارداية بؤ دةزطا هةريَم لةسةر برِيارى ثةرلةمانى كوردستان، داواك
تةةوة.  نيَودةولَةتييةكانء سةرضاوة برِياردةرة جيهانييةكان راستةوخؤ يا لةرِيَطةى وةكا 
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شةةى  سةةيرى كيَ بةةآلل  هةاتوون،  يةَك  لةَةتان ث راستة كؤمةلَى نةتةوة يةكطرتووةكان لةدةو
قةى ميللةتانيش ئةكةن بةمةرجيَك لةدةولَةتيَكةوة بةرزكرابيَتةوة  بؤيان، ئةوة ياسايةو دة

هةاد  سةةرة )و  اجت سةايى لة كةانى  يفيا ئةةى برِيارة لةن (  ضةةندين 986و  688مةورد ا و 
ئةةوة  كةورد  شةةى  برِيارى تر كة طةىل كورد سوودمةندبوو ليَيان، لةكويَوة دةرضوون؟.. كيَ

مية يةة. طر يةا ن كةوردى ت سةى  ان نية كة ياساى بةرِيَوةبردنى دةولَةتى  يَراق مافى ضارةنوو
خةةؤ  يةةَت،  سةةاية ناطؤرِر ئةةةو يا سةةبةينا  ئةةةوةى  بةةؤ  ضةةية  طةةةرةنتى  يةةابوو،  شةةى ت ئةوة
ئةازاريش  يةازدةى  مةةى  لةدةستوورةكةى قامسدا كوردو  ةرةر هاوبةش بوون، ريَكةوتننا

 ئؤتؤنؤمى تيا بوو بؤ كورد. كوا ئةوانة ضييان بةسةر هات؟
طةةرل ى دواى نيوةرِؤدا كؤتايى ه 1بةو جؤرة كؤرِةكة لةكاذيَرى  ات بةضةثلَةريَزانيَكى 

 وةك نيشانةيةك بؤ رةزامةنديى ئامادةبووان لةبابةتء مةبةستى كؤرِةكة.
 
 

طؤظارى هةريرم ــ وةزارةتى رؤشنبريى 
ى ئايارى  10رؤذى  311لةهةوليرر ــ ذمارة: 

2004 
 

 كاميل ذير: هةندآ لةئةدةبياتى
كاذيك رةنطدانةوةى هةلَبةستةكانى 

 منن
            

 ميانةى: كانديَشد
ستوء   تت   مو سيا ثتسؤ ل  متاييَكو  مت   زة )ااميي  هس  ه ايَك  ل   شاعريالي   ا  ل ط ر

شتيعس   بت دييا   كت    يت  ة تيَ شتيَكو اوردال م االيآء دةساثيَكسديو شؤرؤشدال ب جؤشء َسك
 اورد  بو ة.

ستالَو  هتواليو ل  ات مَ د ستي   ة  ه  ضتا 1957ئ م زالت  ب شيعس ىات  يا  دييا  يو ث ب 
ستالَو  يتد  ل   1962ط هايد  ة، د ال  ئ  ة دهوالييَكو ب يا   اورداله تو ــ بآل اسدة ة، ئ

ثتارهَ ةر ،  1966ضو ةت  اؤليذ  مافء ل سالَو  َوهَ ديو زاليكؤ  ت  ال اسد  د الهو بو ب  )
بتو ة،  بت ردة الم  ىت ر  يت بو ة   ستَ  ب آلم د ال  ئ  ةش دةسائ ردالر  ى لَئ ستء شيعس يو 
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يتدال ب اليَ ضؤن ئ  اتاتء زةما هت ك  م شاعرية سآ اوضك   شيعس  ثارهَ ةر ء سياس تو ل 
 ب ىا س ي و ثيَك  ة طوجنايد  ة.

* ضؤي  ل د ال  ئ  ة  بو ها  ثارهَ ةره  ا ضو ى ر تام زركهيت بؤ دييا  ى لَئ ست  ةك 
 َؤ  ماه  ة.

ضةةةكةرة  - يةدا  سةةت لةدةروون نةةذادبا، هةلَبة سةةنء  سةةتياريَكى رة سةا هة طةةر كة ئة
ةكاتء تا تةمةنيش بةرةو ذوور بضا بةرهةمى جوانرت دةخاتةوة، كةسى هةستيار ئةطةر د

ثيشةكةشى ثيَوةندى بةئةدةرء هةلَبةستةوة نةبا ئةو هةر لةنووس  دانابرِآ، ئيدى من 
سةالَى ) نةةش لة بةوولء دواى ئةوا بةةردةوال  جةوانى( 1983هةةر  نةاوى ) لةةذيَر  يةوانيَكم  ( د

ضةاثكران، 1994-1993بةضاث طةياند، لةساآلنى ) سةويد  سةتةكامن لة سةةرجةل هةلَبة  )
كةة  هةةوليَر  ئةاراس لة طةا  تةة دةز سةالَة داومة يةاتر لةدوو يةة ز كةةل هة ضةندين هةلَبةستى دي

كةةى ) يةوانيَكى نزي تةة د سةتةكاؤةو دةكا ئةةوةى 550سةرجةمى هةلَبة ضةونكة  ثةةرِة،    )
شةت سةخةيةكى طةي تةا سويد هةر وةك ضاثنةكرابا وايةو نزيكةى دة نو بةةآلل  يةَرة،  ؤتةوة ئ

 ئيَستا دةزطاى ئاراس هةوالَيان ثيَنةداومةتةوةو نازامن بؤضى تا ئيَستا ضاثيان نةكردووة.
* ل يا  اؤليذ  ماف ــ دال طس ثء ئ زمو يو شيعس  دهك  ى بو ن هان ى ر َؤت ب ت ييا 

َ بو هت؟  ل  ؤ َ رهكو شيعس  ى لَئ ست يو س
سةرقالَى ليَكؤلَينةوةى ياسايى بوونء كةسيَكى وانايةتة لةرِاستيدا زياتر قوتابيةكان  -

كةة  سةتيارآ  كةةم  هة يةة ية لةةدةرةوةى كؤل بةةآلل  خةيالَم كة خةريكى ئةدةبيات بووبا، 
سةةالَى  بةةو لة جةةةواهريى(  سةةيبم ) مةةة  1959نا يةةةك بوو ـةةـ ماوة خةةةبات  ـةةـ  مةةةى  لةرؤذنا

ضةاث بةةوو لة ـةـ  بةةى  ـةـ متن شةةةقامى  كةةى لة كةةة بارةطا شةتيارى  جةةةواهريى سةرثةر خانةى 
بةضامثان دةطةياند، طةىلَ شةو كة دةماينةوة بةديار هةلَةضنىء ضاثةوة لةطةأل جةواهريى 
كةرد،  كةدى دة بةؤ ية ئةةدةبيالان  سةى  دادةنيشت ء شيعرمان بؤ  يةكدى دةخويَندةوةو با

 كةلَكم لةديدو بؤضوونء هةلَبةستةكانى وةرطرت.
 آ  ةك هادة ةر  باسو بك هت؟* ل ئ رشيةو َؤتدال شايَ  ما ة ب لَ  هو ب

طةةةةو  - بةةةةى بةلَ يةةةةوة زؤر بةةةدةرىء كوردايةتي ضةةةةندينجار دةر بةةةةهؤى  خةةةوة  بةدا
شةةكن ء  سةةى ث شةةةوة، لةتر نةةاو شؤرِ ضةةووينة  كةةة  ئةةةوةى  فةةةوتان، دواى  شةةيفةكةل  ئةر
بةةبا  ئةاطر  خةؤراكى  تةة  هةلَكوتانة سةرماآلن زؤربةى ويَنةو بةلَطةكانى كة هةمبوون بوونة

 ل.ئاطاداريى خؤ
 * ا  يا   ــ ااميي  هس ـ دهَت َ لَكو ه اس ر يا   ــ اورداله تو ــ دهَا  زةه يان.

سةالَا  - ئةةيلول بة شةى  بةةرثابوونى شؤرِ بةةر لة كوردايةتى ناوى يةكيَك لةديوانةكاؤة 
سةتبداتة  كةورد دة كةردووة  ئةةوةل  كةة داواى  يةة  ضاثم كرد، لةو ديوانةدا طةىلَ هيَناى تيَدا
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ا بكات بؤ سةندنةوةى مافة زةوتكراوةكانى خؤى، ضونكة هةموو ريَطة ضةكء شؤرِش بةرث
نةويَى  بةةقؤناغيَكى  بةوو  مةان  نةة هاوزة سياسيةكانى ديكة خرِ دادةخران، بريؤكةى ئةو ديوا
بةوول  يةةكيَك  مةن  كةة  يةك  بةى كاذ سةتبوونى حز كةةى درو يةاتر لةبريؤ كةةمان، ز خةباتى طةلة

مةدا لةدامةزريَنةرانى كاذيك، ئةو بريؤكانةى كة لةكاذيكء لةئةدةبياتيدا هةبوون لةديوانةكة
ضةةوانة  بةوونء بةثيَ ديكؤميَنت كراونء هةندآ لةو ئةدةبياتة رةنطدانةوةى هةلَبةستةكامن 
هةةةردوو  ت  تةةةوة  يةةان داوة سةةتةكاؤدا رةنط بةةة لةهةلَبة ئةةةو حز لةةةبريوباوةرِى  نةةدآ  هة

سةةري طةةرميان لة يةك، كاري يةة، كاذ ئةةو بريؤكة سةتةكامنء ت  جةةمال هةلَبة هةةبووة، )د.  ةك 
ئةةةو  شةةاطردانى  كةةردووة بة شةةم  نةةيش ثيَشكة سةةيوةو م كةةة نو بةةؤ ديوانة شةةةكى  بةةةز( ثيَ نة
ئةةةو  كةة  يةَداوة  مةاذةى ث شةةكييةكةدا ئا بةةز لةثي جةةمال نة يةك،  نةةى كاذ بةاوةرِة جوا بريو
بريوباوةرِة تازةيةى لةشيعرةكاؤدا هةويَنى ئةدةب  لةدوارؤذدا دةبيَتةوة بةبرِواى هةموو 

بةؤوة، كو خةةلَكى ثرِكرد نةى  شةكء زةي رديَك، ضونكة لةو سةردةمةدا زؤر بريوبرِواى نامؤ ميَ
 كوردايةتييان بةقؤناغيَك دادةنا لةميَةوودا، بةآلل من ئةو كاتةش دةمطوت:

 ئةلَا كردةل جيَى داخ نيية، كوردايةتيم قؤناغ نية.
اتسهَن * ه ايَ  ل   رةَ    طازيدالي   ا  ب ب ردة المو ئارؤالسا   رهَ هت  دة لتسال   اا  ك

طت ىل  متاريَكو رة ال   ات   ست رب َؤهو  يتو  ئ  ةه  ا  طواله  ب ر ل قؤياغو ىات و دال الاسد
 اوردة اا ه  د ال قؤياغو ئ   دال الاسدي   دةَسا رؤ  .

دةمةوآ ئةو راستيية بدركيَنم كة كاذيك لةئةدةبياتةكانيشدا زؤر واقيعى بووة، كة  -
كةةردوو سةةتانى  سةةةربةخؤيى كورد سةةى  سةةتويةتيية با سةةرتاتيةى خ سةةةلةيةكى  ة، وةك مة

بةرباس، ئةطينا ئةطةر كورد لةقؤناغيَكدا شتيَك لةسةربةخؤيى نزمرتى دةسكةوت بووبا، 
يةا  لةَيَن ) كةة دة شةيو يةكان  بةة  نةة حز بةؤ ؤو كاذيك دذايةتى ئةو دةسكةوتةى نةكردووة، 

هاوكات لةطةأل داواى  نال العامل اآلدوا( ئةمة درومشيَكى سرتاتيةى بوو كة وةدينةهات، 
تةةوةيى  هةاوبريانى نة سةربةخؤييدا ئيَنة خؤشحالَينان دةربرِى بةرِيَكةوتنى ئازار، ئيَستا 

سةةالَى  نةةة لة نةةازانن، ئيَ بةةاش  سةةكةوتى  بةةة دة كةةةمرت  سةةةربةخؤيى  سةةتا  1992لة تةةا ئيَ
سةتاى  سةييةى ئيَ قةةوارة سيا بةةل  دةولَةتيَكى سةربةخؤيَن بةثيَى ياسا نيَودةولَةتييةكان 
كةة  كورد دةوترآ سةربةخؤ، ئةمة دةولَةتيَكى ديفاكتؤيةو ئيعرتافى نيَودةولَةتينان هةية، 
ئيعرتافى نيَودةولَةتى دوو شيَوةية، دانثيانانى راستةوخؤ هةيةو دانثيانانى نارِاستةوخؤش 

كةى  سةتاندا ئيعراليَ شةةى كورد لةةل بة نةة  يةة، ئيَ لةةةو  ضةمن هة مةةش  يةة، ئة مةان هة ـةـ 
ئةةو )مامةلَةكردنة دة يةَةايى  نةة بةدر طةةلَنان كردويا بةةر لة ( 13ردةكةوآ كة وآلتانى دةورو

سةىء  لةةرِووةكانى ديبلؤما سةتويةتى،  سةتامان خوا سةييةى ئيَ قةةوارة سيا سالَةى كة ئةل 
فةةى  خةؤى ئيعرتا بةةؤ  كةة  كةةة  نةدى دي ضةةةند ثيَوة طةانىء  لةةَةى بازر يةَتء مامة ئةابورىء ترانز
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درالييةتةوة ئةل قةوارة سةربةخؤيية لةدةست نارِاستةوخؤن، بؤية هةوأل بدرآ بةناوى في
بةةناوى  نةدرآء هةولَبدرآ بثاريَزرآ باشةو زياتر بيكةينة دةولَةتيَكى حةقيوى باشة، نةك 
قةدا  نةةى لة يَرا ئةةو نةتةوا ضةونكة  يةكيَتى خاكى  يَراقةوة، ئةل هةلةمان لةكيس بدرآ، 

شةي كةة دةذين هيَشتا ئاستى هؤشيارييان نةطةيشتووة بةئاستى هؤ نةةى  ئةةو نةتةوةا اري 
نةاء  بةؤ ديَ ميةان  نةةدا كويَرةوةر لةئةمةريكادا كؤبوونةتةوة، ثيَكةوةذيان لةطةأل ئةو نةتةوا

 لةثاشةرِؤذدا ليَى ثةشينان دةبينةوة.
هتان  ىت بو ة  شتيعسةاايت  يتايو  ست ر دال * باش  ئاماجن اايو اا ه  ض ااره  رهي او ل 

 بسؤ الت بو ن؟شيعسةاايت ب ض شيَوةه ك رةي دالي  ة  بري  
كةدى  - سةةر ية من وةك هةستياريَكء كاذيكيش وةك حزبيَك، هةردوو  كاريطةرميان بة

لةةؤيَوان  كةة  لةة  1960-1958هةبووة، بؤ ؤونة ديوانى كرودايةتى  يةك  سةراونء كاذ نو
هةةةبووةو  1959 كةةةوة  سةةةر كاذي طةةةريى بة سةةتةكان كاري نةةدآ لةهةلَبة مةةةزراوة، هة دا

شةتى ثيَضةوانةش هةر راستة، ضو ـةـ بةط يةك  نكة خؤل يةكيَك بوول لةدامةزريَنةرانى ــ كاذ
زياتر ثياو دةبا قسةى هةق بكات، بريوباوةرِى كاذيك ئيلهال بةخشى زؤر لةهةلَبةستةكامن 
سةالَى  كةة لة نةازةن (  لةةديوانى ) بةةتى  كةاذكيش بةتاي نةدنى  بووة، زؤربةيان بةر لةدامةزرا

مةن ضامثكردووة، هةندآ لةو هةلَبةستانة 1957 كةة  ل ميَةويان بؤ ثةجناكان دةطةرِيَتةوة 
سةم  تةا با كةة كا يةَدابووة،  كةاذيكى ت كةةى  باسى سةربةخؤيى كوردستامن تيَداكردوون، بريؤ
هةةن  ؤةدا  نةةش لةديوانةكا كةردووةو ئةوا شةيعر  سةتان بة لةيةكطرتنةوةى ثارضةكانى كورد

ضةا سةويد  ضةاثكراونء لة كةدا  كةة لةديوانيَ مةةكامن  ئةةو بةتايبةت لةكؤى بةرهة بةو  ثيان كرد
شةدا  ئةةو سةردةمانة كةوردى  مةةى  ظةارو رؤذنا لةةزؤر طؤ بريؤكانةى كاذيكى تيَدان تةنانةت 
سةةةر  تةةة  كةةارى كردؤ ضةةؤن  كةةة  كةةردووة  يةةةل  ئةةةو بريوبرِوا شةةى  جةةؤشء خرؤ لةةة  سةةم  با

 هةلَبةستةكامن.
تتو ن  يتَدال طو ستات ت تتؤ ى لَئ  غت    لت   قؤيا ئتو ن  * ض يد شاعريهَكو دهك ه  ا  ي هك

ىت رد ء ى مان شيَ محت د  يت  )ئ  تت  ة ل  ال وة بري بسؤ الهان ل ى يدؤ شيعسهيايدال رةي تو دال ة
تتتاموبؤ   جتتار  شتتيعسةااييان زكر ئتت  اليي   متتواس    متت رالن  هتتالنء اا ستتالَال د متت د  حم 
بتت رؤهَ تان ض  هتت دال  لتت   ما ة اتتد ،  بتتن ل ه  يتتا الزه   ضتتو ج اتت هايو دال ة ئ ط ر بري بسؤ ال

   شاعريالي   دةب سايَا  ة .ثيَوةيدهي او ئاهدهؤلؤ ة هان ئي سايو ب 
بةووينء  - شةاريَك  طةةرِةكيَكء  لةراستيدا ــ كامةرانء ديالنء من ــ هةرسيَكنان كورِى 

هةةةةبوو  نةةةةمان  نةةةدى برادةرا ضةةةؤو ثيَوة سةةةوكةوتء هاتو بةةةووين هةلَ يةةةةوة نزيك لةيةكد
كةرد،  يةةتييان دة ئةةوانيش كوردا كةرد،  ئةالَوطؤرِ دة بةةطفتوطؤ  بريوبرِوامشان لةطةأل يةكدى 
سةىء  بةةبريوبرِواى سيا كةةأل  شةيعرةكانيان تيَ فةةوة  بةآلل ئةوان بةتةقليدىء لةرِووى  اتي
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بةؤ  يةَك  كةردة ريَباز كوردايةتى دةبوو نةك بةو قولَييةى كة ئيَنة بةفةلسةفة كوردايةتينان 
سةةردةلء  لةةو  خؤمان، ئةوان نامؤبوون بةبريوبرِواى كاذيكء هيضيان ليَنةدةزانى، ضونكة 

خةةة خويَ بةةوو، بارودؤ نةةى زؤر كةةردو دوذم كةةارى دة بةةةنهيَنى  يةةك زؤر ئةةالَؤزةدا كاذ يةةة  ناوي
يةاندِيوة،  نةة دةر بةةآلل زؤر  اتيفا يةة،  يةةتى تيَدا يةالن( كوردا مةةرانء د سةتةكانى )كا هةلَبة
لةةتيف  بةةرِيَز  بةةآلل  يةة،  ضةونكة طوجناوني كةةل،  خةؤل ب سةتى  نامةوآ خؤل مةدحى هةلَبة

سةى لةهةلَ كةة با يةل قةرةداغى )ر. هةندريَن(  بةةناوى )كام كةى  كةردووة، كتيَبيَ سةتةكامن  بة
يةةوى  سةا ب ضةاثطةياندووة، هةركة نةةدا( بة سةتء رةخ تةةوةيى، لةهةلَويَ ذيرو هؤنراوةى نة
بةة  ئةةو كتيَ لةةرِيَى  نةا  طةرآ دةتوا سةتةكامن وةرب سةى لةهةلَبة ئةةدةبىء سيا ضةوونى  بريوبؤ

 بيانناسا.
شتيعس  مت يو  تت  ت  ات  دةاا ـتـ ض  * ل د ال  زهاتس ل ث جنا سا   هتس  يتي   ـتـ اام َتؤت 

 طازيدة  ط  هي او ى ه  ب طشاو..؟
طلةييم زؤرة، رةنطة هةمووى نةوتريَت، ئةل دةسةآلتة سياسييةى كة لةكوردستاندا  -

بةةرةو  سةتا  ضةةندة ئيَ تةةوة، هةر هةية وةك ثيَويست ئاورِيان لةبةهرةمةندانى كورد نةداوة
لةةيادى  ئةةوةتا  ضةىء  شةى دة طةة 106با ئةةاورِيَكى سةةالَةى رؤذنامة هةةوليَر  يةدا لة رى كورد

بةؤ  نةةيان  نةراونء مانطا هةةزارانيان ريَزليَ باشيان لةهونةرمةندانء هةستياران داوةتةوة، بة
تةرخان كردون، ثيَشرتيش لةسليَنانى بةهةمانشيَوة طلةييةكامن لةمانطانةو ثارةو ثول كة 

خةؤل م ئةةوةنيم، دةدرآ بةل تويَةة ناسكةى كؤمةأل نيية، ضونكة بةش بةحالَى  تةاجى  وح
بةا،  بةاش دة بةةيَويان  بةارى  نةة  بةةو ريَزليَنا كةة  هةةن  كةة  سةةرى دي ئةةديةء نوو بةآلل طةىلَ 
نووسةرو ئةديبى برادةرل هةبووة لةو ساآلنةى دوايدا كتيَبخانةكةى خؤى بؤ كةما خؤراك 
كةة  يةَك  يةة، من لةةرِووى مة نةوي سةتم  مةن مةبة بةوو،  قةاتوقرِى  ثةةرِين  فرؤشتووة، دواى را

يةوانيَكى )تاقي ثةةرِةييم 600-500كردنةوةل لة بوارى سياسةتء ئةدةبيشدا هةية، د   )
لةةو  شةتا  هةيض ثادا بةئامادةكراوى خستؤتة بةردةمى )دةزطاى ئاراس( بةبيَئةوةى داواى 
تةةوةو  لةةوآ ماوة سةالَيَكة  دةزطاية بكةل ثيَنطوتون ضاثى بكةن بؤ خؤتان، كةضى ضةند 

مةةتى  ضاثنةكراوة، ضاثكردنى كتيَبيَك ئةوثةرِى ريَزليَنانة بؤ ئةديبيَك كة ثةجنا سالَة خز
 ئةدةبى كوردى دةكات.

شتتو ر  اتت   م يت مسؤ،  ستت ر  شتتاعري  يو  تتا  يتت رهت  بتتو ة ب  اتوردال  لتت يا   َت  ة  * ب دال
تتا  اتسؤ  ىت ن دة َت لَكاييَكو زه تد    كتدال  يتاَوالت، ل ااتيَ مت اايو  ل بآل اسدي  ة  ب رى 

يتاغيَكو ل  هايدالن دلَيان َؤش بك ن ب ضاثك مت تو قؤ سديو اايَئيَ  هان د   اايَئيان ا  َ 
 ئ دةبو ميَذ  هو ركش ئري  اوردهان اسد  ة.
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ئةمةى يةكيَك لةبرادةرة شا ريةكامن لةسةر ميللةتى كورد طوتويانة بةلَطةية لةسةر  -
راستيَتى ئةل بؤضوونةت، ئةلَا ئيَنة ميللةتيَكى زيندووكوذى مردوو ثةرست ، بؤ ؤونة ــ 

نةةكرد، ح يةانى  تةامى ذ خةؤى  لةَى  ةسية قةرةداغى ــ رةمحةتى، تا لةذياندا بوو بةكامى د
يةةةةى  ئةةةةو ثارة يةةةوةى  سةةةةركرايةوة ن سةةةتيظالَيَكدا بة كةةةرد لةفي فةةةاتى  كةةةة وة بةةةةآلل 
نةةبوو  سةةرفبكراية لةوا بةؤى  بةوو  لةفيستيظالَةكةيدا سةرفكرا، ئةطةر ئةو كاتةى لةذياندا 

 !بيست سالَى ديكة بةخؤشى بةياية
يت  ة   يت   ط رؤال بتؤ بؤ * ل  دهواليو اورداله تيدال ه ايَ  ل ى لَئ سا اايت ا  ئ  سا  توتن 
شتام تو  )بارزاليو ي مس  بو ة ا  ل  ه ايَاو سؤظي ت ط رؤال ةت  ة  ل ب غدال دالب زهئو  ل يا  ح 

 َ لَك ا دال ب دةي و ب رز شيعسهَكت  تئو  ئ ط ر ئيَساا بي َيَيا  ة.
 مرِؤ بزةى تةرِة بزةى ليَوى تيَكؤشةرة(.بةلَا طومت )ذيان ئة -

بةوو،  خةؤش  يةَى  ئةةو ث ئةةكردو  بةؤ  نةال  كةة هيَ بةوو  لةةبارزانى  تيَكؤشةرةكة مةبةستم 
شةيعرى  طةةىلَ  خةلَكةكةش بةضةثلَةرِيَزان روويان تيَكردل، هةر ئةوةنا، بةلَكو لةو كاتانةدا 

 يةكدا طومت:ديكةل بؤ جؤشانى خةلَكى ئةو سةردةمة طوتووة، جاريَكيان لةبؤنة
 ئاشتى  ى ئيَنة ذيَر دةستى نيية 

 ذيانى ديلى سةربةستى نيية
 كاتا كوردستان طةيشت بةهيوا

 بةسةربةرزى تياهةلَكرا ئاآل
 ئةو كاتة ئاشتى ثيَنان رةواية

 بؤ كوردايةتى كاآلى باآلية
شةتى  ضةيية، ئا شةتى  شةتى ئا يةدى ئا من وةك كورديَك تا سةربةخؤييم دةستنةكةوآ ئ

( كة من لةشيعرى  ةولة 1930ى ئةيلوول 6ورطء مةرِ سوودى نيية يان لةيادى )نيَوان ط
 سيسة طوتومة:

ئةى شارةكةى  ةولة سيسة بةلَيَن با ئةو دةستة ثيسة كة هةروا بةدةستى ئةنوةست 
 جؤطةلةى خويَناوى هةلَبةست، تا دةطاتة ئةوةى:

ة ببةست ، نةيكةينةوةو بؤ تؤلَةى خويَنى رذاوت كوردستانى زةوتكراوت ثشتيَنى تؤلَ
تةةنء  رانةوةست  تا تيَكرِا ئةل خاكة ثاكة خاكى ئةل كوردة ضا كة ئةخةين بةديار يةك 

 ثؤ، بةدةولَةتيَكى سةربةخؤ.
سةتان  سةةرى كورد بةؤ سةرتا مةة  كةردووةو ئوميَد سةةربةخؤييم  سةى  تةةوة با لةةو كا من 

 بيَتةدى.
   رهَضك   ئ دةبياتو طستئيَا ب ر؟* ثيَ  تؤ ض ا سيَ  ى بو ة ل يا  َاي  الدةا تان ا
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خةةالَى  - كةة  شةا ري  سةةة مى  شةيَ   هةةروةها  بةوو،  هةةةورى(  نةاوى )ب ـ ر ـ  كةة  مةامم 
شةيَ   طةةورةمان  بةاثرية  بةووة،  باوكنة، باثريل كة ناوى )شيَ  جة ل(ة، موفتى شارباذيَرِ 

كةةى ل تةووةو مةرقةدة ئةاينى طر يةةنى  نةدى نيزامى ئةويش خويَندةواريَكى باشبووةو   ةطو
هةةةنطى  خةةاوةنى فةر مةةةدين(  فةةازل نيزا نةةاوى ) كةةةل  يةةة، برا ضةةنارةى  ى دةربةندخيانةوة
مةارف(  مةة  شةيَ  حة سةةنى  شةيَ  حة شةم ) شريينء فةرهةنطى ئةستيَرة طةشةية، خةزوري
شةتى  ئةويش نووسةريَكء سياسةتكارى رؤذانى خؤيبوو، ناوى هةيةو لةدةنطى طيَتى تازة 

 شم بةطشتى وةك بريورِاى كوردايةتى هةر هاوبريى منن.نووسيوة خيَزانء مندالَةكاني
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ى حوزةيرانى 12رؤذى  85لةوةآلمى ثرسيارةكانى رؤذنامةى ريرزدارى )هةواأل(دا ــ ذمارة 
 2004سالَى 

 اى ثاريَزةرانى كوردستان كؤنطرةى دووةمى سةنديك
 لةبةدواداضوونيَكى )هةواأل(دا

ئامادةكردنى: 
 هةواأل

 
ثااريَزةرانى  25/5/2004-22لة  ساةنديكاى  لةشارى هةوليَر دووةمني كؤنطرةى 

لاةكؤنطرةدا  ساايى  كوردستان بةرِيَوةضوو، لةطةأل ئةوةى كؤمةلَى ثيَشيَلى ياسايىء نايا
جاوانى ثةيرِةو كراوة، بةآلم ضةند ريَضكةي ةكى تيَدا شكيَنراوةو كؤمةلَآ شةرِى مةدةنىء 
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كارآء  ثاةيرِةو دة تيَدا كراوة، لةوانة ليستى ئيئتالفى لةكؤنطرةدا نةبوو كة ماوةيةكة 
ساآيةم  خةريكة دةكريَتة باو، دووةم جطة لةليستى حزبةكان ليستى بآ اليةن هةبوو، 

 ة.قبوولَكردنى ئةجنامةكانى كؤنطرةكة بووة لةهةموو اليةكةو
هةواأل بةدواداضوونى خؤى بؤ كؤنطرةكة كردوة بةضةند بةشيَك بآلوى دةكةينةوة بؤ 
فاةكانى  ئةوةى لةكؤنطرةكانى تردا سود لةاليةنة جوانةكانى وةربطريآء اليةنة نةطةتي

 خبريَتة الوة.
 

 ثاريَزةر كامل ذير:
 بةرِاستى حزبايةتى ئةمرِؤ بةآليةكة، كيَشةيةكة، كورد دووضارى بوة.

 
 رةتا ضةند ثرسياريَكنان روبةرِووى ثاريَزةر "كاميل ذير" كردةوة بةل شيَوةية:سة

يتداليو  شت ئريالنء بريم  ست ردةميَك  رك ى  ال ض  ةك ئ  ة  
اورد با  ل دالم زراليديو دالم زرال ة  م دةيوء جيااسدي  ة  
ثتارهَ ةرالن  ح ب ل دةس آلت دةا ن، دةاسهَت ب َيََ اؤي سة  

شتدالره ىت ي ا هَكو بؤ ه ا جمار ب ب  ست رب َؤ  ستاو  كسديو لي
 ع م ىل بيَت ل م ئارؤالسا ه ؟

كةرا  بةردوودا  لةةرؤذانى را كةة  ثةاريَزةران  كاميل ذير: لةراستيدا هةلَبةاردنى سةنديكاى 
سةالَيَك  ضةةند  يةان  سةاآلنة  كةة  هةلَبةاردنيَكى ئاسايية وةك هةر ريَكخراويَكى ترى ثيشةيى 

 ئةجندال دةدريَت.
تةر ئةمة كؤنطرةش بو، هة نةةكانى  نةة لةهةلَبةارد ئةةل هةلَبةارد ئةةوةى  لَبةاردنيش بو، 

كةاك  نةةقية  لةةى  بةؤ ث كةة  هةةبو  يةةنان  جيادةكاتةوة ئةوةية لةل كؤنطرةية ليستيَكى بيَال
"طؤظةند" و بؤ ئةندامةكانيش "فةوزية"خان و كاك "ستار خوارةحم" و ضةند كةسيَكى 

كان ثةشينانكرانةوة، ئةل دوان سيانةش تر بوون، بةداخةوة ئةوانيرت لةذيَر طوشارى حزبة
مةن  كةةوا  ئةةوةى  سةةر،  يةة  يةان خرا شةاريَكى زؤر كة ناومان بردن، ئةمانيش لةراستيدا طو
شةتانة..  ئةةو  بيستم لةسةرةتاوة هةولَياندا ئييرايان بكةن بةمالَى دونياو بة "منصة" و 

يةى هةرِ بةةآلل دوا بةةكارهيَنا،  شةيان  يةاتر هةروةها قسةى خؤش. نينضة هةرِةشة شةةكة ز ة
كةة  نةدا  ئةةمانيش برِياريا سةةريان،  ضةووة  يةاتر  شةارةكة ز يةةكيرت طو قورسى بةست. بةواتا
هةؤى  بةول  طةادار  مةن ئا بكشيَنةوة بؤ ئةو مةبةستة بةيانيَكيان دةركردو لةبةيانةكةدا وةك 
كةة  سةت  لةةخؤيامن بي هةةر  كشانةوةكةيان ثيَشاندابوو، دواى ئةوةى كة بةيانةكة بآلوبؤوة 
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يةةة ت بةةةر طوا تةةووة لةبةرام يةةان وةرطر تةةةر دؤ ر ضةةةندين دةف كةةراوة  بةةؤ  ئةةةوةيان  مةةةتى  ؤ
خؤكشانةوةياندا، بةآلل ئةل كردةوةية لةرِةوشتى ئةل برادةرانةوة دوورة من ئةل بةرِيَزانة 
بناسم كة وةكو هاوثيشةمن لةثيشةى ثاريَزةريدا لةئاستيَكى زؤر لةوة بةرزتردان بةثارة 

نةة مةبدةئى خؤيان بفرؤشن، ب بةةو تؤمةتا بةةر  بةون بةرام ةآلل ئةمان توشى كاردانةوةيةك 
 لةرِقى ئةو تؤمةتانة جاريَكى تر خؤيان كانديد كردةوة.

شتت   ىت بو ة ل ث ستايَ   هتس م ب  يتي   ستاا اام ى  ال ض مامؤ
 !تؤم تء ثسؤ ثاط يدةااي  ة؟

يةةة خةةةلَكى  بيَال يةَك دذى  هةةةموو جؤر ئةةةوةبو بة سةتيَكيان  يةةارة مةبة يةةر: د يةل ذ ن كام
كةةة  بةةةرزكردبؤوة  سةةتانيان  سةةةربةخؤيى كورد مشةةى  ئةةةمان درو بةةةتى  سةةتنةوة بةتاي بوة
كةةن،  ضةيَتى دة ئةةوان  يَراق يةاتر  مشةةوة، ز بةداخةوة حزبى كوردى ئةمرِؤ دوورة لةو درو
كةةانى  كةةة كوردة ئةةرِؤن  بةةةو دةورةدا  كةةردوة،  سةةرقاأل  ضةةيَتييةوة  بةةةكارى  يَراق يةان  خؤ

خةاكى يةةكيَتى  بةةرةوثري  سةتةكان  كةةات  بي ئةةو  تةةختء  بةؤ ثاي ضةون  ضةون، ئة يةَراق دة  
ثريةميَردى نةمر هؤنراوةى )وةفدى كوردستان ميللةت فرؤشان(ى بؤ وتن، ئةمة بةرِاستى 
بةؤ  ضةنةوة  نةةوةو ئة ئةةنفال رائةكة ئةمرِؤ لةمانرويداوة ئةمانيش دواى كينيابارانء دواى 

كةةن،  بةاران دة يةاوكوذانى كينيا لةةكانء ث يةانء بةغداو دة وات بؤ قات نةة مل سةت دةكة دة
سةةردا  يةان بة شةيعرةكةى ثريةميَرد مةة زؤر زؤر  لةَيَم ئة ئاشتيان دةكةنةوة، واتة دةتوامن ب
كةةة  تةةوة  بةارة دةكا خةؤى دو يةَةوو  يةةاخود م نةةوة  بةارة دةكة هةةمان دةور دو سةثاء  دةضة

 بةداخةوة ئةمة زةرةر لةكورد دةدات.
ئة كةة  نةة بيَينةوة سةر مةسةلةى هةلَبةاردنةكة، ئةل كارةى  بةرادةرة بيَالية ضةةند  ةل 

سةثانةى  هةةموو كؤ ئةةو  خةةوة  كرديان كاريَكى ئازايانة بو و كاريَكى هةقيش بو، بةآلل بةدا
نةةبو  سةةنطى  ضةونكة هاو نةةهيَنن،  نةط  سةت دة ئةةوةى وةك ثيَوي بةةهؤى  بةو  خراية ريَيان 

ناريان خةرج لةنيَوان ئةمانء لةنيَوان حزبةكاندا، حزبةكان ئةتوامن بلَيَم لةسنورى مليؤن دي
بةةطرتنى  يةَلء  بةةحجزكردنى ئوت مةة  دةكرد بؤ ئةوةى سةركةون لةو هةلَبةاردنةدا، ئيرت ئة
ئوتومبيلء بةدة واتكردنء ئةو شتانةوة، خؤ ئةوة مافيَكى خؤشيانة، هةر كةس بؤ خؤى 
كةة  جةةدا  لةةو هةلومةر ديعاية دةكات، بةلَكو من مةبةستم ئةوةية كةوا هاوتاى يةك نةبون 

 تيَكى حزبى رةخسا لةبةرامبةر ثاآلوتيَكى بيَاليةندا.بؤ ثاآلو
لتتتَآ  اتتتؤي سة دة شتتتيَاو  يتتتي ماي ستتتاا اام ىتتت  ال ض مامؤ

 اؤي سةه او ثيش هو دميواسالتو س رب َؤ؟
مةةادةى " سةةتيدا  يةةَت لةرِا ئةةةوة زؤر دةوتر سةةة  خةةؤ بةق يةةر:  يةةل ذ سةةاى 45كام " لةيا

سةةةنديكا ريَ كةةة  كةةا  ئةةةوة دة بةةؤ  مةةاذة  ثةةاريَزةرانيش ئا يةةةنى سةةةنديكاى  كةةى بيَال كخراويَ
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شةتيَكى وت،  كةردةوةو  كةى بآلو يةةك درومشيَ هةةر   كةة  سةربةخؤية، بةآلل خؤ شةرت نية 
جةؤريَكنء  سةة  كةة بةق كةةوتووة  مةان دةر بةكردةوةش ئةوة بكات، ئيَنة بةتاقيكردنةوة بؤ

 بةكردةوة جؤريَكى ترن.
 

ىتتتتيض  هتتتت   ئتتت م اؤي سة هتتتتَت ب تتتتَيََ  ىتتت  ال ض دةاس
 ي بو ة؟ دميواسالسي تيَكو تيادال

نةة  شةارة خبة ئةةو طو كاميل ذير: خؤى ديارة ئةطةر دميوكراسى بواية، ت ثيَويست بو 
بةو  سةت  كةةن، ت ثيَوي شةةيان ليَب بةو هةرِة سةت  نةةوة، ت ثيَوي ثةةمشيان ب تةا  ئةةمان  سةر 

 تةما يان بدةنا؟! ئةمانة هةمووى دورن لةدميوكراسىء لةمافى مرؤظيشةوة.
بتؤ ى  ال ض ل م اؤيةساليس دال ئ م د    ح ب  ىيض طؤرؤالييَكيان 

ىتيض  هت   ئت م اؤي سة هتان ب تَيََ  اتسال  ئت د  دة دميواسالسو ليَ
 جيا الزهي او ى بو  ل ط   اؤي سةاايو ثيَشو دال؟

مةن  نةةبو،  يةةكيان  كاميل ذير: نةخيَر ئةمان بةثيَضةوانةى بيَاليةنةكانةوة هيض بةرنامة
يةةكيان هةةبا، بةرنامة بةةيانيَكيان  بةة  سةتى  نةمبينى ئةل دوو حز ضةةوانةى لي هةةبا، بةثيَ

مةةودوا  كةة لة سةكةوتةكانيان  بيَاليةنةكانةوة كة بةيانيان هةبو ئاماجنةكانيان نوسيبوو دة
مةاوةى  بةؤ  نةةبو  شةيَوةيةيان  ضى دةكةن ضى بكةن، بةآلل حزبةكان هيض بةرنامةيةكى لةو 

 داهاتوو.
ست رب َؤ  ست يدهكا   ى  ال ض ب رؤال  تؤ ئ م ح باي  بؤضو ل 

  رب َؤ  س يدهكا  ثارهَ ةرالن دةتسسن؟ب طشاوء س
كاميل ذير: بةلَا ئةمة يةكا لة يةنة خراثةكانى ذيانى حزبايةتية بؤ ميللةتيَكى وةكو 
كةةة،  ئةةةمرِؤ بةآلية يةةةتى  سةةتى حزبا يةةةتى، بةرِا يةةَت لةحزبا نةةد دةب طةةةىلَ زةرةرمة كةةورد، 

شةة ضةؤن كيَشةيةكة كورد دووضارى بوة، بةهؤى حزبايةتييةوة ئيَنة بينينان  نةاوخؤ  رِى 
نةةت  هةلَطريساو دوبةرةكى دروست بو، نينضة حكومةتيَكنان هةبو كرا بةدوو لةتةوة، تةنا
ئةل سةنديكايةى ئيَنةش ضةند ساأل ثيَش ئيَستا جياكرايةوة، بةآلل دواتر ئيَنة كة ضةند 
نةةوة، سةةنديكا يةكبخةي هةةردوو  نةان  مةان داو تواني  كةسيَكى بيَاليةن بووين هةولَيَكى زؤر

 لةرِاستيشدا ئةو هةوآلنة هةموو هةولَى خةلَكى بيَاليةن بون نةك حزبةكان.
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 طةمةى عيَراق
لةوةآلمى ثرسياريَكدا: تاكةى بةشداريكردنى كورد لةدةسةآلتةكانى 

 بةغداد دروستة؟
 

يةةا  يةةة،  قةدا نةكردا طةةاركردنى  يَرا لةةكردةوةى رز شةةداريى  كةةورد بة ئةةبوو  نةةالَيَم نة مةن 
سةتاندا، لةئةجنومةنى حوكند شةوورى كورد كةورد، لةبا ا بةشدار نةبواية، ضونكة نةتةوةى 

ضةةى  قةرزارى هاوثةميانان بةطشتىء ئةمريكا بةتايبةتى بوو، قةرزةكةش دابينكردنى ناو
يةارى  سةةربارى برِ ئةةوة   986ئارال بوو بؤ ئيَنةى كورد دواى راثةرِينء دواى كؤرِةوةكة، 

يةةكى ةوة دةر UNدا لة 688كة بةدواى برِيارى  سةتكردنى قةوارة هةؤى درو نةة  ضوو و بوو
جةةا  يةةةوة،  بةةرِيَوةبردنء دادوةري سةةادانانء  سةةةآلتى يا سةا دة هةةةر  كةةورديى، بة سةيى  سيا
ئةطةر كورد ئةو هاوكارىء هاوثةميانيةى لةطةأل ئةمريكاو بةريتانيادا نةكردايةو بةشداريى 

يةةكى وةك  كةة ئةو كردةوةو ئةجنومةنةى نةكرداية، ئةوا ئةكةوتة هةلَة يةا  كةةى تورك هةلَة
يةا  طةاركردن،  كةردةوةى رز لةةكاتى  يةَراق  رِيَطةى نةدا بةسوثاى هاوثةميانان لةويَوة بيَنة  
كةةوآ  يةاتر ئة يةاو ز سةةر تورك كةةوت لة يةة زؤر  ئةةو هةلَة كةة  قةدا،  نةى  يَرا بلَيَ  داطريكرد

ذيَنى لةسةرى لةئايندةدا، ئنجا خؤ ئةطةر شةرِ بةكؤنةقينيش بكرآ، ئةوا قينى كورد لةر
 ستةمكارى بة س، لةهةموو قينيَكى تر زياتر بوو و زياترة.

ئةوةى من ئةمةوآ ليَرةدا بيلَيَم ئةوةية )طةمةى  يَراق( بؤ كورد، وةك طةمةى كورسى 
!! ئةو طةمةيةى كة دة كةس بةدةورى نؤ كورسيدا رائةكةنء لةكاتى فيكةى كورسى واية

يةةكيَك  ناوبةيواندا، هةرضى ضؤنا هةلَثة بكةن، هةر كةةوآء  سةيى بةرئة تةنيا نؤكةس كور
 لةدة كةسةكة ئةكريَتة دةرةوةى طةمةكة.

يةةك  بةو جؤرةو هةرجارى كورسيةك  ئةبرآء يةكيَك ئةكريَتة دةرةوة تا ئةميَنيَتةوة 
كورسىء يةك كةس، طةمةى  يَراقيش هةرضى ضؤنا نةتةوةى كورد بةشداريى تيا بكات، 

يةك كورسيى حوكمء ئةو كورسيةش تةنيا بؤ  ةرةر ئةبا،  لةئةجنامدا ئةميَنيَتةوة تةنيا
ضونكة ئةطةر بةثيَى زةبرو هيَز با،  ةرةر طةمةكة ئةباتةوة لةبةر ئةوةى زةبرو هيَزيان 
بةةر  نةةوة، لة كةة ئةبة ئةةوان طةمة زياترة، ئةطةر بةثيَى بنةماى دميوكراسى با، ئةوا هةر 

ةش ئةو راستيية دةركةوتووة، كة نةك هةر ئةوةى ئةوان لة يَراقدا زوربةن. بةتاقيكردنةو
ئةةةو  سةت،  هةةآلتى ناوةرِا قةدا لةرؤذ شةةيَوةكانى  يَرا تةة هاو هةةموو وآل بةةلَكو لة قةدا،  لة يَرا
خةاو  خةةيالَيَكى  نةةوة، لة ئةاو خبؤ كةةوة  دميوكراسيةى كة لةذيَر سيَبةريدا طورطء مةرِ ثيَ

لةةوةزيرانى بةو وة ضيرت نية، بؤية ثيَويستة ئةو بةرِيَزة كوردانةى ل حةوكمء  ةئةجنومةنى 
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 رياقدا بةشدارييان كردووة، يا بةشدارى ئةكةن، تةنيا بؤ ماوةيةكى كاتى لةو جيَطايانةدا 
ئةةوةى  بةؤ  سةتان،  ضةةى كورد بةؤ ناو كةةن  تةةرخان  يةان  كةانى خؤ ةيَننةوة، با زياتر توانا

يةة تةر، هةرضى زووترة، ناوضةكانى موسألء كةركوكء خانةق ء هةموو شويَنة كوردي كانى 
سةةتى  بةةؤ مةبة يةةا  يةةدرالَى،  سةةتى ف بةةؤ مةبة سةةتان، ت  كةةةى كورد سةةةر قةوارة نةةةوة  خبريَ
بةةا،  كةةةميننان  سةةةرةكىء ية بةةةاردةى  سةةةربةخؤييةكة هةلَ سةةتة  كةةة ثيَوي سةةةربةخؤيى 
ثةةميانان  ئةةوة هاو سةةربةخؤيى،  لةراستيشدا تا ئيَستا هةليَكى وا ضاك ريَنةكةوتووة بؤ 

قيش لة يَراقى  ةرةبيدا طوللةبا ا ران ئةكريَن، لةكوردستاندا طولَباران، خيَرو ثيتةكةى  يَر
بةا  نةة  مةادىء بيابا يةتء رو غةدادو تكر نةةك لةبة سةتانداية،  بةةريتانيا، لةكورد ئةةمريكاو  بؤ 
يةةة،  طةةران ن نةةدة  كةةاريَكى ئةوة ئةةةمريكا،  شةةةية لة ئةةةل هاوكيَ نةةدنى  تةةر، تيَطةيا تةةةكانى  ثي

 ى ئةبينا.رؤذطاريش ئةل ئةجنامة ئةسةثيَنا، ئةوةش بة
بةريزةكانى بةشداربوو لةئةجنومةنى حوكمء لةوةزيرانى  يَراقدا، نةك ثيَنجيان كورد، 
نةةة  كةةراوةو  ضةةيان ثيَ سةةتاندا، نةهي غةةدادى  ةرةب ئةةةوا لةبة كةةوردبن،  شةةيان  طةةةر هةموو ئة
لةَةتى  هيضيشيان ثا ئةكرآ بؤ كورد، ئةى لةهةموو دةسة تةكانى دواى دروستبوونى دةو

سةوثا،  يَراقدا، لةبيست سةةركردةى  يةرو  ةكانةوة تا ئةمرِؤ، ضةندين سةرةك وةزيرانء وةز
 كورد نةبوون!؟

ئةةكا،  سةت ثيَ يةةوة دة شةتىء نةطوجناوةكة كيَشةى  يَراق، لةثيَكهاتة موزاييكة ناسرو
بةةةكؤتايى  ئةةكريَت،  كةان  جةؤرة( جياوازة نةةةوةى ) تةةنيا بةجياكرد شةةكة،  سةةرى كيَ ضارة

سةرِكردنء هيَنان بةطةمةى  يَراق ئةبا، ثش لةةدةرزيى  غةداد،  سةةآلتةكانى بة تبةس  بةدة
 خؤهةلَخةلَةتاندنء كورد لةخشتةبردن بةو وة، ضيرت نيةو نابا.

سةةةآلتةكانى  كةةورد لةدة شةةداريكردنى  كةةةى بة سةةيارةكة: تا مةةى ثر شةةا وةآل سةةتا ئة ئيَ
لةةةو  طةةر  كةةة ئة قةى  سةةتورى  يَرا نةانى دة تةا دا ئةةةوةبا:  مةن،  بةةةرِاى  سةتة؟  غةداد، درو بة

سةتور يةةارى دة مةةرجيَك د هةيض  بةةةبا  شةةوة  كةورد، بةجيابوونةوة سةةى  مةافى ضارةنوو ةدا 
ئةةوةش  شةبينيةك  نةا. وةك ثيَ يةةكى ناميَ هةيض بيانوو نةكرا، ئةوا ئيرت ئةو بةشداريكردنة 
سةةتةقينةش  يةةةكى را سةتورة، فيدرالَ ئةةةو دة بةةلَكو  نةةةوة،  مةةافى جيابوو نةةك  كةةة  ئةةلَيَم 

دميوكراتية بةشداربووةكانى كؤنطرةى لةندةنء  ناطريَتةخؤ، ئةوةنية ئؤثؤزسيؤنة  ةرةبة
ئةةذيانء  سةتان  ئةاوى كورد كؤنطرةى سة حةدين، هةروةها ئةوانةى ساآلنيَكى زؤر بةنانء 
يةةةدرالَى  كةةةةن بةف كةةةة ئة كةةةةوة فيدرالَية سةةةتا بة لوتيَ ئةةةةثاريَزران، ئيَ سةةةتاندا  لةكورد

تةةةةد ضةةةكةكانى موق سةةةةتةكانيانء لةبة جةةةاوةى لةرةطةزثةر كةةةان!!  سةةةةةدرو ثاريَزطا ا 
 هاوشيَوةكانى!! 
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يةَت،  طةمةى  يَراق، طةمةى كورسى كورسييةكةيةو هةميشة بةشكستى كورد كؤتايى د
كةان  بةة هاوردة ضةة بة ةةرةبكراوةكان، لة ةرة با تا هةل لةدةستى كوردا ماوة، هةموو ناو
سةةربةخؤيى،  بةةرةو  ثاك بكريَنةوة، ئةمةش كةمرتين ئةركيَكى ئيَستامانة وةك هةنطاويَك 

 بةرةو هةر جؤرة قةوارةيةكى سياسيى رةواو دروست بؤ باشوورى كوردستان. يا
 
  

  18/2/2004رؤذنامةى ريرزدارى )هاوآلتى( رؤذى 
 

 خؤثيشاندان لةطؤشةيةكى بريةوةريدا

بريمة، ثةجناكانى ضةرخى ثيَشووبوو، ذمارةيةك ئاذاوةضيبوين، بةلَا وايان ثيَئةوت ، 
هةةر هةر خؤثيشاندانيَك بكراية، ئ يَنةيان ئةطرت، جارى وا هةبوو، بةشداريش نةبوويناية، 

 ئةطرياين! 
 * بابة بؤ ئةمطرن؟ خؤ من لةو رؤذةدا لةسةفةر بوول!

 وسبة، بؤ ناتناس ؟ جا با لةسةفةريش بووبا. -
 * ئةى بؤ!؟

 ضونكة ئةطةر ليَرةبوويتاية، لةوان خراثرتت ئةكرد. -
كةةلَ فةارس، هاوطرتووخانةكامن لةسليَنانى، تيَ تةؤر  ثةارتى، وةك: دوك شةيو ىء  بوون لة

حةةكيم،  ئةحةى مارف، قادرى مريزا كةريم، فةتاح كاوة،  ةبدوىل سوران، حسةينى مة  
ضةواردةى   تةا دواى  نةدمان  جةؤرة طوزةرا بةةو  حةمةسالَح ديالن، جة ل  ةزيزو زؤرى تر.. 

يةَدا .. خؤثيشاندان دةستى ثيَكردةوة، بةآلل ئة ارةيان ترس1958تةموزى  ء طرتنى ت
 نةبوو.

 قادر وتى:
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 * كةى ئةمة خؤثيشاندانة!؟
 بؤ؟ -

شةةةاندةر  يةةةةك خؤثي سةةةةرى ذمارة سةةاقى،  سةةةة يد  شةةةيَ ء  شةةاندانيَك، بابة * خؤثي
ئةةاخر دوور  شةةاندانيَكة!؟  ئةةةوة ت خؤثي بةةةن،  تةةةكان نةيان شةةكيَننء بة بةةةدارودؤنكى ئة

 لةترسء بطرة كوشتنيش، خؤثيشاندان نابيَتة جؤرآ، لةسةيران!؟
لةسليَنانى ئةوانةى وةبريهيَنامةوة، نازامن بؤضى ئةو  14/2/2004خؤثيشاندانةكةى 

شةةا  يةةا ئة بةةا؟  سةةةفةرى كرد لةةةو رؤذةدا  يةةَى  تةةؤ بلَ نةةةكرد؟  يةةَدا  شةةداريؤ ت بةةرادةرةل بة
شةدار  ئةةويش بة ئةةطينا  كةرا!  سةت  نةيبيستبا ت ترسء بينيَك بؤ ئةو خؤثيشاندانة درو

 ئةبوو.
 * ضؤن؟

يةَ - ئةةو  13/2وارةى كاتةميَر دةى ئ سةازدةرانى  شةةوةى لة ئةةو  خةةوى  لةةفؤنيَك  تة
 خؤثيشاندانة زرِان.. وتى:

 ئةو خؤثيشاندانة مةكةن.
 * بؤ!؟

 ضونكة ئيَنة، وةك دةسةآلت، زانيارميان هةية كة تةقينةوةى تيَدا ئةبا. -
ئةؤثلَيَكى  شةارةوة..  تةة  سةت هاتوونة ئيرت بةو جؤرةو ضةندين هةوالَيرت: )نؤزدة تريؤري
سةتؤى  نةة ئة سور م  ريَةكراوة.. نةكةن ئةو خؤثيشاندانة بكةن، ئةطينا تاوانةكة ئةخةي

 كافء ميم(.
ئا بةو جؤرة طؤمةكة قوولَ بوو، طؤميش تا قووأل با مةلةى خؤشة. ئةل خؤثيشاندانة 
نةك هةر دارو دؤنكىء طرتن، بةلَكو ئةشا م ء تى ئيَن تىء كوشتنيشى تيَبكةوآ. طرنط 

نةة نية، ئة ار ئةةهيَنا! كورِي سةتانة،  سةةربةخؤيى كورد بةؤ  يةة،  ةيان داخوازيةكة طةورة
 ئةلَيَن ضى؟

 من ئةطةر بةتةنياش با، ئةو خؤثيشاندانة هةر ئةكةل. -ب
 منيش. -ر
با خؤمان بضينة  -ج

بةةةةؤ  شةةةةةوة.  يةةةةزى ثيَ ر
قةةةلَيانء  نةةة  ئةةوةى ببي

 سثيَر بؤ جةماوةرةكة.
ئةةةةةةةةةةةةةةوة راو  -د

هةةةموو  مةنء  سةتى  هةلَويَ
 ةمشانة.ئةوانيك
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تةةا  يةةى، وا لةةةزؤر  14/2بةةؤ رؤذى دوا جةةؤرة،  لةةةو  تةةرى  لةةةفونيَكى  ضةةةند تة طةةى  زةن
فةرمانطةو قوتاخبانةو ثةميانطةو زانكؤ، ليَدرا. ئةو زةنطانة، ئةطةرضى كاريان كردة سةر 
جةةماوةرة  نةةكرد  شةاندانةكة  ضةؤنيةتى خؤثي يةان لة بةةآلل كار ضةنديَتى خؤثيشاندانةكة، 

 ةش، ئةيانووت:قارةمانة بةشداربووةك
جةةؤرة  هةةةموو  ضةةاوةرِوانى  هةةةر  مةةان  نةةة خؤ يةةة، ئيَ نةةةش نةبوونا ئةةةو تةلةفؤنا  *

 تةقينةوةيةك بووينء ئةب ، خؤ بؤ سةيران نةهاتووين.
 

ؤهو اوردساانء دمي ي اايو َؤثيشايدالي ا . ئ م اؤرؤة  ى يدهَ  ل اؤبو ي  ةاايو اؤرؤ  س ربَ 
ـ س راسدال مارةه ك ل اؤي سة  ييشااايو اوردساان ـ ه تو باشو ر  يا ةيد  ركش ئري  ئاظيَساا   

ا ساه تو بآ  ه نء  ه يدالر  س رب َؤهيلوالز ثيَكهاتئو . ه ايَ  ل اارةااييان َؤثيشايدالي ا   
 بو . 14/2/2004
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 16/8/2004ليوم  66ردًا على اسئلة وجهتها راية احلرية يف عددها 
 كامل ذير: أرى قانون ادارة الدولة جمرد خدعة للشعب الكوردي، 

 ألنه المعنى للفيدرالية من غري جملس األقاليم
* كيف تنطر اىل التداخالت الرتكية يف شؤون كوردستان العراق، واىل 

 اتها مع دول اجلوار ضد الكورد؟اجتماع
يةةة،  - يةةة العثماه حتةةن اىل االمرباأور لةةل  يةةا اللا بةة   ترك الخي   مل  اح  

يةةة  عةةة اجلغراف هةةذه ال ق عةةيش يف  صةةاًل ي كةةن ا كةة  مل ي  احلقيقة أ  الةعري الرت
هةةذه  تةةوا لح ةةًا اىل  لةةذين ا املسماة حاليًا برتكيا، اه  اصاًل من بقايا املغول ا

يها،  هم يرقاأعو  مع اح اد هوالكو  جنكيزخا ، يف ا  املنطقة  اتروأنوا ف
 م  أهم الظلم  الرع ي مل  الغري.

يةةة  كا  جنوب كوردترا  ق ل ت تي  ال  لة العراقية جزءًا من اإلمرباأور
نةةوب  رةةزع ج يةةا اه الثماهية،  بع  احلرب العاملية الثاهية   فقًا ملصلحة بريطاه

يةةة احل لةةة العراق كةةوك، كوردترا   ضم اىل ال   بةةرت ل كر جةةود  سةة ري   ثةةة ب  ي
جةةراء أ   هةةذا اإل مةةن  باإلضافة اىل خريات كوردترا  الكثرية، ارادت بريطاهيا 
ةةةعري  لةة  ال كةةوك  رق ةةاء  م بةةار ه ةةو كر لةة  آ تةةًا م تضع العرب يف العراق حرا
عةةراق  يةةا  ال يةةا  بريطاه الكوردي. يف ال  اية كاهل هناك خالفات كثرية بني ترك

يف النهاية مت راضاء  اتكات تركيا،  لكن تركيا اللالل حول هذا اإلجراء,  لكن 
حتلم منوب كوردترا ،  هلذا الس ري تقف دايماً باملرصاد اما  حقوق الةعري 
الكوردي يف جنوب كوردترا ،  من هنا جن ها تقو  بعق  اجرمامات مع د ل 

 اجلوار للرآمر مل  الكورد.
ث   العراق بصورة مامة كاهل تركيا خالل السنوات املنصرمة تر خل يف ش

مةةال  حةةزب الع لةة   ضةةاء م جةةة الق صةةة، حب صةةورة خا تةةرا  ب  يف شث   كورد
الكوردتراه ، كاهل حكومة ص ا  حسني آهذاك ضعي ة، كما ا  العراق ه س  

كم، فيما تركيا جتا لت تل   15ق  مسح هلا بالر خل يف اراضيها اىل حوال  
 املسافة.

 * ملاذا احلكومة لعراقية صامتة؟
ود هذا الصمل لس  ني: األ ل هو ا  احلكومة العراقية مل تث ةةل اىل اآل  يع

أق امها  الميكنها اإلمساك بزما  األمور كلها،  أما الس ري الثاه  فهو أ  بعض 
اجلهات العربية  الرتكماهية الت هلا الن وذ يف احلكومة املثقرة ترى ا  الر خل 

 الرتك  بةث   العراق خي مها.
يةةة حقيقة ال أد ري ملاذ اخلوف من الكورد؟  حر  قاهو  ادارة ال  لة العراق

املثقل الذي أقر ال ي رالية لكوردترا  العراق هو أقرار غري مركامل، ذل  أل  
من مسرلزمات ال  لة ال ي رالية  جود جملسني هما اجملل  الوأين  الربملا ( 

لةةة ال ي  ةةةريعية يف ال   سةةلطة الر قةةاليم، أي أ  ال لةة  األ جيةةري أ   جم يةةة  رال
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لةةوأين  لةة  ا يةةل يف اجمل ترضمن هذين اجمللسني، فكما هو معلو  يكو  الرمث
سةةري  يةة  ح يةةل ف كةةو  الرمث قةةاليم ي لةة  األ مةةا جم سةةكاهية، بين حسري النس ة ال
هةةذا  صةةاًل يف  املسا اة بني  األقاليم. بالنريجة فإ  جمل  األقاليم ال جود ل  ا

كةةوردي  خصو ةةةاركة يف القاهو ،  مع ذل  جتاهل اجلاهري ال هةةات امل صةةًا اجل
السلطة ب غ اد هذه احلقيقة،  بالرال  أرى أ  هذا القاهو  جمرد خ مة للةعري 
الكوردي، أله  ال  جود ملعن  ال ي رالية  فيما ه  ت رقر اىل جمل  األقاليم. 
 لكن مع األتف هرى األحزاب الكوردتراهية  بالذات احلزبني الرييسني صامرة 

ثةةر  ال جتاه هذه املس لة امل ضةةيقة ال أك همة،  ذل  ألجل املصاحل احلزبية ال
 أقل.

* لكل شعب حق تقرير مصريه وهذا بند واضح يف ميثاق األمم املتحدة، 
 السؤال: متى يشهر الكورد مطالبتهم بهذا احلق؟

مةةل  - ا  من حق الةعري الكوردي  األمة الكوردية املطال ة بهذا احلق  الع
نةةوب من اجل ، أي من أجل االترقال ل،  بإمرقادي الظرف مثات أل  يكو  جل

مةةن  هةةا  يةةا أ  غري كوردترا  كيا  مسرقل  د لة مسرقلة  لي  لره ي ات ترك
كةةال   عةة ى ال د ل اجلوار أية أهمية  هذه الره ي ات ليسل اال تصرحيات ال تر

 ال ارغ.
 الياصديقي 

 اخلبز ليس من عمل القصاب
 متهيداً حلوار أخوي مع الدكتور كمال مظهر

اه  من جيل  املضطه ،  ابن بار مل ينت املناضلة،  رفيق ل  يف مسرية 
ًا  قوامها مئات الكيلومرتات يف الطرق اجل لية الومرة مةيًا مل  األق ا ، أ  ركوب

 مل  بغل جمالف  يار خنوع، حنو االلرحاق بثورة ايلول اجملي ة.
 لو مل  ت يل اه  اخرار ذل  احلمار مبحض ارادت ، لكن  مل خيف حس ه  

كةةوب  النكرة( من ما يكرر قول  أوال املسرية، ب   للمحظوظ توبر بغل  للمن
يار فيج  هس ة اىل توبر صالو   موتكوفيج(  يف معرض جواب  مل  فكرة 
هةةذه  سةةل  قةة  اهعك فةةة،   لةة  اجملال الر ادل، كا  يقول: ب ه  ي ضل اخلنوع م

 .الكي ية يف كل منا مبا لنا من تركيري فكري  مضوي
هةةذا  لةة ، أل   عةةل ذ سةةنًا ف اه  اجت  حنو االهز اء لير رغ لكرابة الر ريخ،  ح
املسل  ينسجم مع أ ع  يف احلياة، اال  هو االبرعاد من اجملالفة، أما أها فق  
سةةال   رافقرن  السياتة منذ هعومة أظ ارى.  السياتة حب  ذاتها مسل  من م

ضل لالمرقال  الرعذيري اجملالفني، خاصة ل ى الةعوب املضطه ة،  كم تعر
سةة ري  مةةة ب سةةلطات احلاك لةةف ال مةةن لر يةةال  حمةةا الت األغر  الن    الره ي   
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املعارضة  الرح ي لكل ما يسم  باألمر الواقع يف اهرماءات  احلزبية  مواق   
مي ا  السياتة، من تل  اجملالفات مل  ت يل املثال ال احلصر، مضويت يف 

ضةةويت احلزب الةيوم  الذي كا  أل  أم ا رةةم م كةة   هةة  املل ء السلطة يف الع
 توجه  حنو باري   (1 املناضلني من أجل األترقالل كاذيك وثاسوكلقيادت  

تةةرا  لةة  كورد شةةعاري   مثل ةةات   (2 الدارة اذامة معارضة ار ضةةافة اىل أ ا
كا  من الط يع    كرابات   حماضرات  حول األترقالل  ب مس  الصريح، لذا

ر بيننا يف تل  املسرية مل  النحو املذكور، غري أ  هذا أ  هقسم ال غل  احلما
ضةةرة يف  الص يق،  بع  تقوط النظا  ال عث ، ي ت  اىل السليماهية  يلق  حما
صةة (،  لةةو د   الق اجلامعة فحواه  امخاد الر ح الثورية إلترقالل كوردترا   
تةةرا  اىل  نةةوب كورد خالل أفضل فرصة لرحويل الكيا  السيات  القايم يف ج
مةةن  اةةررة  غةةري ا جةةراء  يةةة اال يةةر بق قةةة لرحر طةةة اهطال كةةو  هق سةةرقلة لر د لة م
لةةل رد دي  كوردترا .. األمر الذي أدى ب  اىل الرد ملي  يف ه   القامة،  ها
صةةافحات  حلةةاد  امل صةة يق ا رضا  اترحسا  مجهرة احلاضرين من خالل الر

ية مقنعة. الكثرية من اجلمهور د   أ  يرمكن هو من االدالء باجابات موضوم
اال اه  حيا ل اآل  تربير ما أ رده يف تل  اااضرة من خالل ح يث  لصحي ة 

 ياح ذا لو مل ي ت بهذا  16/8/2004ليو   66راية احلرية الغراء يف م دها 
الرربير  بق  املوضوع أ  النسيا ، كما ت تطرق الي  بع  قليل،  لكن ق ةةل 

لةة  ذل ، أ د أ  أذكر، بياهًا للحقيقة  الر  ريخ، أ  ما  رد يف تل  اااضرة  ذ
احل يث، مل ي ت من توء القص   النية. اه  ق   أفضل خ مة ل ين جل ت  من 
كةةورد يف  ملةةثرخني ال ضةةل ا حبةةق أف هةةو  رةة ريخ،   خالل كرابات  امل  مة من ال
مصره،  هو صادق يف قول  ب ه  حيلم باترقالل كوردترا   لو شرا  مابني 

شكال، ف ه  يكمن يف جتا ل األخ للح  د احلمراء.  امين احللم  العمل. أما األ
لةةة يف  هةة  الع لةة   سةة  خ ةةالًا،  ت مةةن ه  عةةل  صةةاب ليج اخلو الذي يرجا له الق
االخ اقات املركررة للحركات الكوردية الرحررية أوال ت رخيها احلافل بال ةل 

   اخلسرا  بس ري قيا  اجلاهلني بالسياتة بنصري اه سهم مل  قمة اهلر  يف تل
احلركات  الثورات  بالرال  احليلولة د   أخذ الساتة اانكني بزما  األمور، 

  النريجة ال ةل  اخلسرا .
لةةذين  يةةة ا من هذا املنطق، اهين أتوج  بالرجاء اىل أصحاب الك اءات العلم
ضةةرات.  اال  الملم هلم بالسياتة م   اضامة أ قاتهم الثمينة مبثل هذه ااا

شخصياتهم العلمية كما يف األخطاء الت  قع فيها األخ يقعو  يف اخطاء ل  
 العزيز ال كرور كمال مظهر  ه :
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اه  يركلم من العقل يف ح يث  لراية احلرية بصيغة توح  ب   العقل ه ة  -1
صةةة  ةةةر،  خا من اهلل اىل اخلنومني اخلاضعني لألمر الواقع د   تواهم من ال 

عجزات مبجالفاتهم الةجامة، احلقيقة الذين يرح    األمر الواقع  يصنعو  امل
أ  العقل ق  أر ل ق رت  العظيمة من  جمالفات   حت يات  لألمر الواقع  جعل 
صةةاًل  هلةةا أ الالممكن ممكنًا. أ  مقولة السياتة فن املمكنات ه  مقولة تر ج 
األقوياء الظاملو ، لك ح مجاح الضع اء املظلومني،  يردها أصحاب املصاحل 

قةةة اخلاصة  الن  فةةة اخلار قةة رة اجملال لةةوال ال وس الضعي ة  العقول اجلام ة، ف
للعقل  حت ي  لألمر الواقع، ملا تق مل ال ةرية  ل قيل مل  حالرها ال  ايية ا  

 مل تثل اىل الز ال. 
جةةاهاًل أ   يةةر،  خلةةو األ جةةا ل ا جنةةالف  الهر بةة   ال اه  حيذرها يف ح يث  

مةةراء، مرجاهاًل ب   السياتة ه  حب  ذاتها جمال طةةوط احل فات  جتا لات للخ
ثةةورات  حةة رل ال ملةةا  ةةةعوب   يةةة لل كةةات الرحرر مةةل احلر ملةةا قا مةةا،  فلواله
جةةرة  ضةةة آذار  اهل يةةة  اهر ا ثةةورات الكورد غةةات. ا  ال جةة  الط ضةةات بو  االهر ا
طةةوط  جتةةا ل للخ فةةة   كةةرب جمال هةةل أ املليوهية بوج  أكرب أاغية يف العامل، كا

ةةة يةةة مي ضةةعها الطاغ لةةت   مةةراء ا نةة  احل كةةة  قواهي تةةلحر  ال را جلةةرار  أ   ا
الصارمة،  النريجة كاهل اقامة الكيا  السيات  الكوردي يف املنطقة اآلمنة. أما 
ةةةعوب  مةةن ال كةةم   شةةيئًا، ف قةةع  مةةن الوا غةةري  هةة  الي جمرد احللم، حسري قول  ف 
يةةق  قةةع، أ  مب ةة أ حتق مةةر الوا هةةو  األ سةةني( مب  سةةلمة  ب ةةرح ال مةة ة أ  امل اجلا

ةةةعوب األترقالل شيئًا مةةن ال  فةيئًا د   اجملالفة، اهصهر ا يف بودقة غريها 
تةةيا  غةةول  ال حةةف امل لةة ، الز لةة  ذ يةةل م خةةري دل غةةامرة؟   احلية اجملالفة  امل
مةةا  عةةة أ أاهه الوتط   ال روحات العربية األتالمية اللذين أديا اىل توتيع رق

هم يف  مل  حساب أ أا  غريهما من الةعوب  بالرال  ابرالمهم أرناء ما كاهوا
شةةيئًا  غةة   يةةق امل ر اهرظار جود ، أ  السري بسرمة السلح اة، حسري م  أ حتق
تةةرقالل  شةةعار ا فةةع  مةةن ير فةة    كةةذا  هةةر ه مةةال مظ لةة كرور ك سةةري ا ةةةيئًا  ح ف
تةةر ادت   كوردترا ، يرفع  من مقل تليم  لي  من العاأ ة، باألضافة اىل ا

 وب.من النرايج امل تا ية من جتربة العيش املةرتك مع تل  الةع
عةةين  -2 مةةاذا ت يةةة م ةةاده:  حلةةر  اه ،  يف معرض اجابر  لسثال من راية ا

قةةوف  سةة ري يف   باخلطوط احلمراء؟ يقول:  مثاًل أ  ت ت  تصرفاتنا بةكل ت
جممومة من د ل املنطقة يف موقف الع اء منا، أ  ترحالف ض ها(!!ك   تل  

نا بالكورد مل ال  ل ليسل ام اء لنا  مل ترحالف ض ها  ك   جمرد تسمية اه س
 تةكل جرمية مقوبرها األبادة اجلمامية مرب الر ريخ  هو خري العارفني بذل !! 
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الياص يق  العزيز، التقم ب لقاء مثل تل  اااضرة أ  ذل  احل يث  اه   -3
خةةرى،  غري لرص بالسياتة رغم كوه  ماملًا بالر ريخ،  اال تقع يف اخطاء أ

شةةرا  كخط  قيام  بقياس املعضلة الكورد لةةورين،   لةةزاس  ال ضةةلة األ يةةة مبع
حةة يث :  أ   قةةل يف  مابني  الةعوب الةرق أ  تط ة  الةعوب األ ر بية أمل ت
قةةر   خةةر ال  جود الع ي   اجل ور يف املناأق املرآمخة لكوردترا  يعود اىل أ ا
لةة   الثامن مةر  اىل أ اتو القر  الراتع مةر؟ بينما يعود  جود الكورد يف ت

كةةن  401الف السنني،  بةهادة لين و  تنة املرابع اىل ا ملةةيالدج(؟ أمي ق ل ا
أمادة تل  املرابع  معها بالد مابني النهرين اىل كوردترا  أ  اترعادة ح  دها 
لةةورين اىل  لةةزاس  ال مةةادة األ مةةامت ا ثةةل  لةةيج مب بةةيض  اخل املايية لغاية حبر األ

 فرهسا؟؟ 
اه  مامل بالر ريخ ماذا تقص  بكالم :  أ  يومنا افضل من أمسنا(؟  -4

تةةرمرار  تةةرقلص با  ب   أيامنا ترج  من ت ء اىل أتوأ  ا  رقعة كوردترا  
عةةيش  حةةرالل  ال ظةةل األ بس ري ممليات الررتي   الر ري   الرعريري  االبادة يف 

 املةرتك مع هثالء الةعوب  تقسيم  أننا  امرنا فيما بينهم.
عةةو  من الذي يكرري  يعمل بالعاأ ة  يرصف بالالمقاله -5 لةةذين يرف ية؟ ا

ةةةاركوه  يف  لةةذين ي هةةثالء ا شعار اترقالل كوردترا   يعملو  من أجل ؟ أ  
ضةةر رة  عةةين بال كةةوردي الي ةةةعري ال قول :  أها أؤك  ب   حق تقرير املصري لل
كةةو   قةةرر أ  ي األه صال، بل يعين أ  يقرر الةعري الكوردي مايري ، مثاًل أ  ي

 االحتاد اخرياريا(!!
 حتاد، األترمرار مل  ماهو مسرمر؟أاليعين ذل  األ -
 أال يعين ذل  األحتاد، األبقاء مل  تقسيم كوردترا ؟ -
ملةةاه  أ   - سةة   األ هل يعقل أ  ترتق  تل  الةعوب مرت ة الةع ني ال ره

 السويسري  األمريك ؟؟
هل أ  ال ميقراأية قميص تر  ل بر  يل أهظمة احلكم يف أي من ال  ل  -

 اارلة لكوردترا ؟
كم من األهظمة تغريت لرل  ال  ل،  كم من ال تاتري ألغيل  حلل حملها  -

شةةرمل  قةةواهني  لةةوأن،   غريها من ال تاتري،  بعضها هص مل  الةراكة يف ا
نةةا؟؟  يةةة ل بةةادات اجلمام جةةة، األ  ات اقيات أبرمل بة   حقوق الكورد؟  النري

اص اليرجا ل ملاذا  هنظر اىل الةع ني الرتك   العرب  من خالل م د من األشخ
م دهم أصابع الي ين؟  معلو  أ  مامة هذين الةع ني هم أه سهم د   الرغري   
كةةوردي  ةةةعري ال تةة ريخ ال مةةن  يةةذكر  شةةيئًا  عةةرف  كةةاد الت مةةنهم ت  أ  النخ ةةة 
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 يرصور   ب   كوردترا  كاهل جزءًا من العراق منذ األلل، من قالوا بل  ــ 
 حسري اقراركم يف راية احلرية(

عةةرب هل جماملة م - مةةن ال يةةار  بةةع مل ةرة أشخاص من جمموع أكثر من ر
هةةثالء  مةةن   الرتك، ق  حركل ماأ ر   أدت اىل  قوم  يف تل  األخطاء؟ كم 

 دتل احلكم رم هكثوا بومودهم!؟ قطعوا  مودًا فض اضاً ق ل تسنمهم
ملاذا له  لالحتاد  لو اخرياريًا؟ أيوج  كوردي شريف ماقل أ  ي ضل  -

  املسا يء( مل  االترقالل الذي هو د اء لكل داء ألمرنا األحتاد  مع كل تل
 الكوردية؟؟

 أخريًا  لي  أخرًا، أمل اكن مل  حق،  احلالة هذه، من ما قلل ل  بع   -
جةةو أ   تةةرا ؟ أر تةةرقالل كورد يةةل اىل ا يةة   الل اااضرة: مامعناه اه  التث

 .(3 أكو  لطئًا  اه  أكن ل  كل األحرتا 
________________ ______ 

مةةاء اىل ( 1  جمةةرد االهر  أها بص ت القاهوهية، أملم ق ل غريي، ب    مقوبة 
 حزب ي موا اىل اه صال جزء من العراق، ه  االم ا .

ةةةورة يف  (2  ت ق أ  تطرقل اىل موضوع هذه األذامة خالل مذكرات  املن
 صحي ة تايم  املعاد هةرها يف هذا الكراب.

 من ه   الصحي ة. 1/9/2004ليو   67( هةر هذا الرد يف الع د 3 
 لةوةآلمى جويرننامةيةكى د. حسةين حمةمةد يةزيزدا

 
 كيَلَطةى رةسةنى كوردايةتى كوردستانة

 
تةةةوةيى(  تةةةوةيىء نانة يةةدى نة ضةةووة )د نةةوآ دةر يةةةكى  * جويَننامة
سةةليَنانى  ئةةةزمرِ لة ضةةاثخانةى  مةةةد  ةةةزيزة، لة سةةةين حمة نوسةرةكةى: ح

 ضاثكراوة. 2002
 تياية؟ضيى  -

 * هيَرشء توانجء جويَنء هةلَبةس ء تاوانباكردنى زؤرى بؤ تؤ تياية.
 بؤضى؟ -

نةةةت 2001سةةالَى  18* ضونكة لةذمارة  نةةدة دا، رةخ ظةةارى ئاي ى طؤ
لةةةذمارة  كةةة  تةةووة  ئةةةو طر ظةةاردا 2000ى  15لةةةوتاريَكى  هةةةمان طؤ ى 
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سةةتىء لةةةنيَوان خواثةر مةةةحويى  بةةةناوى ) ئةةةو  كةةةى   بآلوكرابووةوة. وتارة
يةةدى  مةةةحوى لةد نةةةوة ـ  كوردايةتيدا( و ئةوةى تؤ بةناوى )رةخنةو ليَكؤلَي
نةةةوةى  سةةةردةمى بوذاند يةةر(ةى، لة ئةةةو )ذ شةةلَا:  بةةوو، ئة نةتةوةييانةوة( 
بزوتنةوةى كوردايةتيى ساآلنى ثةجناو شةستةكاندا، بةتيشكى طرِى بلَيَسةى 

لةةةتاريكء نو ثةةرِ  يةةَى  يةةةكانى، ر نةةة نةتةوةي هةةؤنراوة جوا نةةاكى  تةةةكى رو و
ئةةةو  كةةردةوة،  شةةن دة كةةةى رؤ نةةى نةتةوة بةةؤ  وا شةوةزةنطى كوردايةتى، 
يةةوانى  يةةَو د كةةانى ن نةةةى هؤنراوة بةةةثيتء ثيتؤآل بةةةبريى وردى  يةةر(ةى  )ذ
بةةةؤ  سةةةتانةكةى  لةةةةدرِكودالَى كورد ثةةةرِ  خةةةاكى  طةةةةى  يةةةةتى(، كيَلَ )كوردا
سةةالَةى  هةةةزاران  شةةتنانى  سةةتى ني يةةر(ةى بستبةب خاويَندةكردينةوة، ئةو )ذ

داطريكةران بؤ رزطار دةكردين، كراوى بةديَوودرنج تةنراوى، لةدوذمنانء داطري
سةةتكردى  سةةنورى دة يةةوارى  ضةةوار د بةةايى  كةةةزى كارة يةةرة(ى درِ ئةةةو )ذ
طرتوخانةكةى كوردى بؤ دةقرتاندين، ئةو )ذير(ةى، تؤوى بريى كوردايةتى 
بةةؤ  كةةورددا  يةةاريى  تةةةوةيىء رام خةةةباتى نة بةةةيارى  لةةةزةويى  راستةقينةى 

سةةةردةميَكى دةوةش ضةةوونةكانى  يةةدو بؤ سةةةى د يةةر(ةى كةرة اندين، ئةو )ذ
 (8كاركردنى من بوو!(.  ثةرِة )ميَةوويى بريكردنةوةو 

 جا كةى ئةوة جويَننامةية؟ -
سةةاتريى  ئةةةدةبى  نةةةكانيش بة يةةى وردة وردة. جويَ سةةتة، دوا * تؤ راوة

 11نةتةوةييانة ئاسا ناو       ئةبا. ل/
 ؟بابزان  جويَنةكانى ضية -

* ئةمة ؤونةى هةنديَكيَتى لةطةأل ذمارةى  ثةرِةكانى: وةك ضؤن طاى 
مةةة  يةةةوة، ما ضةةةأل بةكو  هةةا بةكة ئسثانى بةرِةنطى سور بةلةسة دةبا، وة
يةةريش  بةةوون، ذ تةةورِة دة نةةةديوة  غةةداى  سة ة بة نؤزدةى هار، حاجى بةبة

ئةل جارةش  ةرةر  70بةناوى حةمةى مة  كةريم بةرضاوى خؤى نةبينا! 
تةةةوة و  75تةنى: حةلينةى كورديى بؤ سةر خووة كؤنةكةى خؤى طةرِاوة

وةك ناوى زرِاوةو دةنطى درِاوة لةنيَو جةماوةرى شارةكةدا، بةبة سيش ناو 
نةك هةر هيضى بؤ  105ذيرو ئاطرين سةرو قنطى يةكرتى بوون  80دةبرآ 

نةةدووة  يةةانى ثيَطةيا جةةاريش ز نةةدآ  هةةةموو  108كورد نةكردووة، بطرة هيَ
ضةةاوةرِآ شت يةةر  يَكى ديكةى خراث، لةثياويَكى ياساناسء ثاريَزةرى وةك ذ

نةةاوة،  112ترسنؤك  110دةكةل  يةةةوة دةرهيَ لةةةورطى خؤ سةةانةى  ئةةةل ق
هيض ئةنداميَكى سةركردايةتى كاذيك  122حةشرى سةط بةيةكدى دةكةن، 
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و  216هةلثةرست  146باوةرِى بةئاي ء خوا نةبووة  يةكا طوآ بةباوةرِ
دا، هةلَبةتة وةك ذير لةثيَناوى بةرذةوةنديى ضةثةلَى تاكةكةسيى ويةدان نة

نةةاوو  218خؤيدا، دةست لةنيَو دةستى هةموو كةسء دوذمنيَكيش دةنا 
 219ناوبانطى خؤشى بةتةواوى ثيسء رةشكرد. وةك ميزى حوشرت وابووة، 
 244نةبةز زؤر بةراشكاوى طوتى بةهيض شيَوةية باوةرِل بةخواو ئاي  نية 

سةركردةكانى كاذيك ترسنؤكرتين  295كةرى نيَو جؤطةكةى ليَهاتووة  وةك
 .321كةس بوون

سةةيانة،  نةةة، دميوكرا يةةةكى هيَننا تةةوانيبيَتم، دةمةتةقيَ يةةوادارل  شةةلَا ه ئة
 . 15كوردانةو زانستانةل لةطةأل ذيردا كردبا 

نةةةبووة،  - لةةةبارا  هةةيض  سةةةآلتء  ظةةى بيَدة بةطشتى، جويَن، ثيشةى مرؤ
يةةة هةندآ جار جو يَن ئةجنامى ثةروةردةى خراثى مندالَية، جارى واش هة

نةةدنى  بةةؤ وروذا جةةويَن  جةةارةش  جويَن كاردانةوةى دؤرِاوىء ذيَركةوتنة. جار
سةةتى  بةةؤ ئا بةةةزآ  كةةا دا ضةةار ب بةةةرةش نا ئةةةو بةرام ئةةةوةى  بةةؤ  بةرامبةرة، 
يةةدا  جويَنفرؤشةكةو وةآلمى بداتةوة، بةوة جويَنفرؤشةكة، ناوو ناوبانطا ثة

يةةة، بكا! ئةد سةةت ن ةبى ساترييش، جويَندانء درؤ هةلَبةس ء تؤمةتى نارِا
 لةبةر ئةوة طؤرِ واية هيض وةآلميَكى نةدةينةوة.

طةةةىلَ راى  تةةريش داوةو  يةةةنى  بةةؤ   بةةازدى  * بةآلل لةثاأل جويَنةكانيدا، 
نةةةاو  تةةةة  سةةةتانةى ئاخنيوة نةةةةو نازان نةةةةو ناكوردا نةةةا دميوكراتيا لةةةَةو  هة

ؤشكردنى جويَنء درؤو تؤمةتةكانى، ئةوةش لةل جويَننامةكةيةوة بؤ ثةردةث
تةةةوة،  رستةيةوةى دةرئةكةوآ: )هةرطيز رؤذآ لةرؤذان، بريل لةوة نةكردؤ
لةطةأل هؤنةريَكى وةك كاميل ذيردا، لةسةر يةكدى بنوس ، يا راسترت واية 

نةةةوة كةةدى بدةي سةةانةش 8بلَيَم: رةخنة لةيةكدى بطرينء وةآلمى ية ئةةةل ق  )
ةو بةزؤر سوارى ئةو بابةتانةى تر بوة بؤ ئةو ثةردةثؤش بةلَطةى ئةوةن، ئ

نةةةو  طةةةر بابةتيا ئةةةو ئة كردنةو بؤ تؤلَةى ئةو رةخنةيةى تؤ لةوت طرتووة، 
يةةة،  نةةةى بدا لةةةو دةرطايا تةةر  ئةةةبوو زوو يةةة،  سةةيَن نةبوا زانستانة بوايةو تؤلَة

ضةةل بةتايبةتى ميَةووى هةنديَك لةو بابةتانة، ئةطةرِيَتةوة بؤ ثيَش نزيكةى 
ثةةرذى  كةةرِا  جةةا تيَ بةةوو، ئين ساأل، ئةى بؤضى بةدريَةايى ئةو ماوةية بيَدةنط 
جويَنء بابةتةكانى، كةسء  يةنى كةش ئةطريَتةوة، لةبةر ئةوة ناكرآ وةآلل 

 نةدةينةوة، وةآلمةكانيش، ئةوةى ثيَويستة، هةريةكةو بؤ جيَطةى خؤى.
 .10* هةر دواى ئةوةش ئةلَا: نة كاميلةو نةذيريشة 
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 ديارة رةخنةكةل ئازاريداوة!! -
* بةشيَكى نوسينةكةى تةرخان كردووة بؤ رةخنةى زمانةوانى لةتؤ ــ 

 ، كةضى نوسينةكةى خؤى ثرِة لةهةلَة.68تا ل 44ل
 وةكو؟ -

 * مةطةر خشتةيةك بؤ هةنديَكيان بكةل، وةك ؤونة:
 

 سةرنج ل هةلَة راست
حةةةة 16 طةلةكؤمةكيى طةلةكؤمةكا شةةةةاركا،  ةمامؤكا، وةك: ضاو

 منننؤكا.
بةو جؤرة هةموو )ى(كى داكشاوى  16 مةحويى مةحوى

ئةةةةةوة  كةةةةة  سةةةةيوة.  بةةةةةدوو )ى( نوو
 دةميَكة وازليَهيَنراوة.

 18 مةولةويى مةلةوى

ئةةةمرة(  21 فرمانرِةوايان فةرمانرِةوايان فةةةرمان ) كةةارة(  مةةان ) فر
 فةرمانرِةوا لةدووةمةوة هاتووة.

طةةةة 60 طرينيدان طرنطيدان شةةةةةةى لةطرن هةةةةةاتووة، و ةوة 
يةةدا  يةةة لةكورد بةةةو واتا طةةرين  نةةةكء  طر

 نية.
ئةةرِوات،  64 ئايينييةكةى ئاينيةكةى زمان بةرةو كورتكردنةوة 

تةردا،  نةك دريَةكردنةوة، لةجيَطةيةكى 
 زياتر لةسةر ئةل  يةنة ئةرِؤل.

 64 كوردايةتيييان كوردايةتيان

يةةَة، ئيَ 86 بةلَكوو بةلَكو نةةةك در تةةة،  سةةتا واوى كور
ئةةةةةوةى واوة  بةةةةؤ  يةةةةة  هةةةةةولَيَك هة
 دريَةةكانيش هةر بةيةك واو بنووسرآ.

11 ناشارةزا نةشارةزا

6  
نةةةةةفى  نةةةةة(  شةةةةطرى ) ضةةةونكة ثيَ
نةةةةةطؤرِ،  ئةةةةةكات، وةك:  سةةةةيفةتةكة 

 نةترس، نةبةز، نةبزووت.
12 لووللةى لوولةى

7 
يةةةة وةك  شةةةةدةى ن مةةةى دووةل،   

 طوللة، لةبةر ئةوة دوو  مى ناوآ.
هةةموو ذ يةةانى لة

 خؤشيدا
هةةةةةةةةةةةةموو  لة

 ذيانيشى خؤشيدا
18

4 
 شينى يةكةل زيادةية.
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تةةةوة،  بةةارة بوونة سةةينةكةيدا دوو جةةار لةنوو ضةةةندين  كةةة  نةةة  طةةة لةوا ج

شةةا( 12لة ثةرِة ) ( دا ئةلَا: )ثةنريى رةخنةكةى رةخنةطرن ئاوى زؤر كيَ
بةة ئةةةلَؤَ: ) تةةردا  يةةةكى  ا كورد ئةلَا: هةويريَكى ئاوكيَش، نةك ثةنري، لةجيَطة

نةةةك  كةةا،  شةةرِى نا بةةةدةوارى  بةةا  ئةةةلَا:  بةدةوارى بيابانى نةكردووة( كورد 
 دةوارى بيابان.
تةةالَى 9لة ثةرِة ) (شدا ئةلَا: )بةناوى بريى نةتةوةييةوة برِياريداوة كو

لةكةلَكةوتووى )ديدة نةتةوةيى(يةكانى خؤى ثا فرؤشتووين!( كة ئةبواية، 
 ةتةوةييةكانى خؤميان ثا بفرؤشا(.لةرِووى زمانةوانيةوة، بيوتاية )ديدة ن

شدا ئةلَا: )كيَشةى كوردبوونء كوردايةتى، تةنيا بةطةزو  30لة ثةرِة 
جاوى زمان ناثيَورآ(! راستة )طةز( ئاميَريَكى ثيَوانة، بةآلل )جاو( ئاميَرى 
ثيَوان نية. طةز )ئةثيَوآ(، جاو )ئةثيَورآ(، ئةبواية بيوتاية: جاوى كيَشةى 

 دايةتى، بةطةزى زمان ناثيَورآ.كوردبوونء كور
دا ئةلَا: )درِكةزى كارةبايى(، جارآ لةرِووى زمانةوانيةوة،  8لة ثةرِة 

بةتايبةتى بةثيَى تيَطةيش ء شيَوازى نوسينةكانى خؤى، ئةبواية بينوسياية 
شةةةوة،  لةةةرِووى واتايي سةةةر،  سةةتايةتة  فةةةى خب تةةا )ى(ى ئيزا كةةةزيى( وا )درِ

بةةا. بةةايى نا كةةةزى، كارة نةةةر  درِ كةةة، رووةك نةطةية كةةةزى، رووة ضةةونكة درِ
 ) ازل(ةو كارةبا ناطويَزيَتةوة. ئةبواية بيوتاية )تةلبةندى كارةبايى(.

لةراستيدا، تا ئيَستا ئيَنةى نووسةرانى كورد لةسةر ريَنوسء ريَزمانء  -
سةةةريَك  هةةةر نوو ئةةةبين   يةةة  نةةةهاتووين، بؤ يةةةكطرتوو، ثيَك يةةةكى  خالَبةندي

شةةة *نووسابةشيَوازيَك ئة ، جطة لةوة، زمانيش وةك هةر شتيَكى تر، هةمي
ئةةةو  ئةةةبريَن،  نةةةوة  بةةةرةو كورتكرد شةةةكان  شةةةكردندايةو و لةةةطؤرِانء طة
تةةة  نةةدةى ثاكة سةةتا ئةوة ئةةةبوو، ئيَ يةةَك  نةةدةى دةهؤلَ جةةاران ئةوة راديؤيةى 
جطةرةيةكة، جاريَك مامؤستايةكى ئةمريكى زمانى ئينطليزى ئةوتةوة، وتى 

نانى B4( ية )Beforeكةس وشةى ) "ئيَستا هةندآ ( ئةنووسن"،  لةسليَ
رؤذنامةيةك بةناونى )هاوآلتى(ةوة دةرئةضا، هةموو كةس ئةزانا وشةكة لة 

 
ئةةةل راستة ئةطةر رةضاوى ريَزمانء ريَنوس بكرآ باشرت * تةةا  ة، بةآلل وةك ر. هةندريَن ئةلَا: 

تةةةوةيى  هةةؤنراوةى نة دةمة، سةروبؤر، نةيتوانيوة رآ لةبابةتى جيَباوةرِ بطرآ ــ كاميل ذيرو 
 .4لةهةلَويَستء رةخنةدا. ل
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كةةةيان  )هاو +وآلتى( ثيَكهاتووة، كاريَكى باشيان كردووة كة يةكيَك لة )و( 
 فرِيَداوة.

نيية( * ئةلَا: نوسةر )مةبةستى تؤية( لةهةموو نوسينةكانيدا )نىية = 
 بةنية نوسيوة.

يةةةةوةو  - سةةةتايةتة دواى كةوانةكة تةةةى )ى( ى خب يةةةة ثي جةةةارآ ئةبوا
يةةة( وةك  يةةةو ن بينوسياية )نىية = نيية(ى بةنية نوسيوة، ئينجا )نىية، ني
نةةةوة  يةك ئةخويَنريَنةوة، ئيرت كة هةموو دنيا بةرةو بضوكردنةوةو كورتكرد

 برِوات بؤضى ئةمبش كورتةكةيان نةبا؟
نةةة،  بةثيَى ئةل بةةؤ ؤوو خةةوارةوة،  شةةانةى  ئةةةل و يةةة  ضةةاك وا يةةة،  بنةما

 كورتكةينةوة، بةل جؤرة:
 راسرت   راسترت

 خةريكةل  خةريكبكةل، خةرككةل
 دةستيَوةردان  دةست تا وةردان

 دةسنويَة، دةزنويَة   دةست نويَة
 شتيَك   شتايةك 
 بضوكردنةوة   ردنةوةبضووك ك

امدا، ئةلَيَ : راسرت لة )راست + هةر كاتيَكيش كاريَكى وشةسازميان ئةجن
 تر(ةوة هاتووة، دةزنويَة لة )دةست + نويَة(ةوة هاتووةو بةو جؤرة.

سةةيداوةتة  طةةةورةدا دة مةةةنيَكى  كةةة لةتة سةةةرة  ئةةةل نوو * لةوة ئةضا 
كةةورديى  لةةةزمانى  بةةوو،  سةةاأل  ضةةةندين  نووس ، يا وةك خؤى ئةلَا: )ئةز، 

ةوة، دةستم بةنوسينى كورديى  1990دابرِابوول، تةنيا لةسةرةتاى سالَى 
ا 45كردؤتةوة  ( وةك ئةوانة با كة بةطةورةيى، فيَرى ثآلوخواردن ئةبن! ي

وايزانيبا كة ئةو دوكتؤرايةى لة )ثةتاتة(دا وةريطرتووة لةسؤظيَت، لةزمانى 
سةةاء  بةةازارِى ئةنوو بةةةزمانيَكى  كورديدا وةريطرتبا!. ئةطةر وانةبا، ضؤن 

ضؤن طاى ئيسثانى بةرةنطى سور بةلةسة دةبا، ئةلَا: )لةوة دةضا، وةك 
غةةداى  وةهاية كةضةأل بةكو يةوة، مامة سة ة بةنوزدةى هارو حاجى بةبة
ضةةاوى  كةةةريم( بةر مةةة   نةديوة توورِة دةبوون، )ذير(يش بةناوى )حةمةى 

نةةةبينا  لةةةل 70خؤى  سةةةرخووة 75(.  بةةؤ  كةةوردى،  نةةةى  ئةةةلَا: حةلي دا 
مةةة  كؤنةكةى خؤى طةرِاوةتةوة، مةبة مةةةى  سةةةر حة ستى طةرِانةوةية بؤ 

 كةريم.
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بةةةو  - هةةةن  ئةو بةو قسانة، طوزارة لةدةروونى خؤى ئةكا، زؤر كةس 
بةةا  شةةةوة،  زمانة ئةدويَن كة ثيَى طؤشكراون! لةبارةى حةمةى مة  كةرميي
سةة   ئةل نوسةرة تازةية بزانا، منء حةمةى مة  كةريم، ئةطةرضى بةنوو

بةةة تةةووة،  يةةةك طر نةةةمان لة يةةَزى رةخ شةةة ر نةةةوةدا، هةمي آلل لةروبةرِووبوو
يةكرتمان طرتووة، دوا يةكرتبينينيَكنان، لةفيستيظالَى هةذارى موكريانيدا بوو 

كة موو بةبةينناندا نةئةضوو، ثيَش ئةوةش، لةيادى حةسية  2002سالَى 
سةةالَى  يةةدا  بةةووين،  2001قةرةداغ هةةةر وا هةةةوليَر،  ضةةراى  لةةةوتيَل ضوار

مةةن لةدانيشتنيَكيشدا، ل تةةى: ) ةهؤلَى وتيَلةكة، لةبةرضاوى ذمارةيةك كةس و
كاتى خؤى كة زوير بوول، وال ئةزانى رةفيئ ضا ك، )كوردايةتى بزوتنةوةو 

 برِواو رذيَنة(ى نووسيوة.
سةةةيةش  ئةةةل ق طةةؤرِا(،  سةةيويَتى، رال  )بةآلل كاتا زانيم جةمال نةبةز نو

ئةةةةو ناميلك بةةةةناوةرِؤكى  يةةةةنا  نةةةان ئةطة تةةةاى باوةرِهيَ ئةةةةوةش وا يةةةة،  ة
 هةلَويَستيَكى بابةتيانةية لةكاكة حةمةوةو شايانى سوثاسة.

سةرضؤثى  1961ى سيَثتةمبةر 11* ئةلَا تؤ، دواى هةرةسى شؤرِشى 
 .80ئاهةنطى سةرى ساآلنت، لةيانةى فةرمانبةرانى )سولةميانيى( طةرمكرد

شةةةى  - لةرِووى زمانةوانيةوة، ئةبواية )ى( ئيزافةى خبستايةتة سةر و
ضةةووة، ) سةةةرى ليَتيَك تةةى )ى(دا،  سةةتى ثي سةةةرة، لةئا سةرضؤثى(. ئةل نوو

يةةة،  سةةت ن كةةة ثيَوي شةةدا  لةجيَطةيةكدا كة ثيَويستة، ناينووسا، لةجيَطةيةكي
لةجياتى يةك )ى( سيان دائةنا، واديارة وةك ئةو كوردةى بةسةر هاتووة 

ئةةةن نةةامب، داي يَم، كة وتى: )من لةداخى ئةلفء  مى سةطبابة فيَرى  ةرةبى 
سةةياية  يةةة بينو هةةةروةها ئةبوا يةةةوآ(.  ئةةةلَيَن ئة نةةانيَم،  يةةةوآ، داي ئةةةلَيَن نا

كةةة فةرمان0)فةرمانبةر( نةك )فرمانبةر(، ضونكة وشةكة لة  هةةاتووة  (ةوة 
بةواتاى )بمر( ديَت، نةك )فرمان( كة بة واتاى ) نل( ديَت. بؤية  ةرةر بؤ 

 .(، )مأمور(يش بةكارديَنا، واتا ئةمرثيَكراوموظف)
ثةةةرِآء  سةةيَكة، هةلَ ئينجا لةبارةى سةرضؤثيةوة، ئةوة مافى هةموو كة
سةرضؤثى بكيَشا، كةسيش دواى نسكؤى شؤرِشى ئةيلول قورِى نةثيَواوة. 
وةك راستييةكيش، من هةرطيز لةيانةى فةرمانبةرانى سليَنانى نةهةلَثةرِيولء 

لةةةدوا  سةةليَنانيش،  سةةالَةكانى نة سةرضؤثيم كيَشاوة. يانةى فةرمانبةرانى 
ثةةةتى درؤش  نةةةكراوة،  يةةا  هةشتاكاندا نةبا، ئاهةنطى سةرى سالَى هةر ت

 كورتة.
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* ئةلَا: هةلَبةتة، بةخؤرِايش، كارى بةرِيَوةبةرى )كؤمثانياكانى زيوتى 
شةةائى(  مةةةوادى ئين يةةةو  نةباتىء حمةلةباتء ئةلشةريكةى ئةلعراقية ئةلتجار

 .80لةسولةميانى ثا نةسثيَردرابوو 
ياريانة، كة من بةرِيَوةبةرى ئةو جيَطايانة بوول، ئةوة من خؤل ئةو زان -

لةناو هةنديَك لةبةرهةمة ضاثكراوةكاؤدا نووسيومن، ئةو بةرِيَوةبةريَتييانةش 
بةةةر  نةةةكردبوون، بةرام بةةؤ  كةس بةخيَر نةيدابوون بةمن، من خؤشم هةلَثةل 

وةزيفىء  هيض سازيَكيش نةبوون، هةموو كاتيَكيش من خؤمم لةثلةو ثايةى
(ى خؤمةوة ك اءةحيزبايةتى بةطةورةتر زانيوة. ئةو كارانة، بةهؤى توانا )

يةخةيان طرتبوول، من ضةندين جار، لةكاتى ئةوكارانةمدا، داواى خانةنشينيم 
كردووة بؤ ئةوةى بضم ثاريَزةرى بكةل، بةآلل كاربةدةستانى سةرووى خؤل 

 قايل نةئةبوون.
ةو داوايانةى منى تياية بؤ خانةنشينى، دؤسيةى كةسيَتى خؤل، ويَنةى ئ

ئينجا ئةل نووسةرة شتيَكى ترى نةزانيوة، ئةويش ئةوةية، دواى هةرةسى 
شؤرِشى ئةيلول، زؤربةى ئةو فةرمانبةرانةى لةشؤرِشةوة طةرِانةوةو ثيَيان 
سةةةر  ئةوتن ) ائدون( طواسرانةوة بؤ باشوورى  يَراق. بةآلل من ضوومةوة 

سةةليَنانى( كارةكةى خؤل )بةرِيَ نةةةباتى لة يةةوتى  يةةاى ز وةةى كؤمثان وةبةرى ل
 ئةزانى بؤ!؟

سةةانةيدا،  ئةةةو ق بةةةدواى  * بةر لةوةى بزامن بؤ، با ئةوةش بلَيَم كة هةر 
جةةةماوةرى  لةةةنيَو  طةةى درِاوة،  نةةاوى زرِاوةو دةن لةةةوةى، وةك  طةةة  ئةلَا: ج

 .80شارةكةدا، بة )بة س(يش ناو دةبرآ 
اوة، ئةستيَرةى ناول هةميشة لةئامسانى من نةناول زرِاوة، نةدةنطم درِ -

نةةدة  شةةم ئةوة شةةيَتةوة، سةري كوردستانء دةرةوةى كوردستانيشدا ئةدرةو
بةرزة كة هةميشة دةنطنى دليَر كردووة بةرِادةيةك كة هةموو كاتا خاوةنى 
سةةيَكى  هةلَويَست بوولء وةك شيَر نةرِاندوومة بةسةر، نةك هةر تةنيا ثيَنوو

زؤكةى هةتا راثةرِين نةويَراوة لةهةندةرانيش وشةيةك وةك ئةل ثيَنووسة لةر
كةةة  شةةدا  ئةةةو دةسةآلتانة بؤ كورد بنوسا، بةلَكو نةرِاندوومة بةسةر هةموو 
شةةارةكةمشدا،  فةرمانرِةواي  يَراقء كوردستانيش بوون. لةنيَو جةماوةرى 
نةك هةر بة )بة سى( ناو نةبراول، بةلَكو بةدذى بة سء هةموو داطريكةرانى 

ستانء بةكةسيَكى خاويَنء ئازاو نةترسء توندرِةوو تيَكؤشةرو جةربةزة كورد
ناسراول، هاوبريانى كاذيكء ثاسؤك، كة ئةوان لةنزيكةوة شارةزاو هاوخةباتء 
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كةةؤرِة  شةةاندانةكانء  نةةةكانء خؤثي هةةةروةها زيندا بةةوون،  مةةن  كةةارى  هاو
ةناسن، جةماوةرييةكانء  ثةرِةى رؤذنامةو طؤظارةكانء هةموو ئةوانةى من ئ

شايةتى ئةل راستييةن، ضةميش با ضةقةأل نابا. لةناو ئةل شارةى منيشدا، 
دوور نية ضةند ضةقةلَيَك يا )هاوائازار(ةكانى ئةو بةرِةخنةكامن، ويستبيَتيان 
طةةاى  بةةةر دةر نةةةى لة سةةوون، وةك ئةوا نةةدا ب يةةان بةم ضةةةورةكةى خؤ دةسة 

بةةؤ كر ئةةةكردةوة  نةةةى ئةمنةكةى فازيل بةرِاكدا دةستيان ثان ئةةةو كتيَبا يةةَى 
سةدال كة وةريانئةطيَرِا بؤ كوردى يا بؤ روسى، يا هةندآ لةوانةى ئةقلَيان 
مةةادةل  لةضاويانداية، وتبيَتيان مادةل بةرِيَوةبةرى ئةو كؤمثانيانة بووة، يا 
ئةويش لة ائدون بووةو نةطواسراوةتةوة بؤ باشوورى  يَراق، كةواتة ئةبا 

 بة سى بووبا!
ةى ريَوىء ضةقةلَةكان نيم، بةآلل بؤ ئةوانةى ئةقلَيان من دةربةستى قس

مةةة  لةضاويانداية، جيَى خؤيةتى ليَرةدا هةنديَك راستييان لةو بارةيةوة خبة
 ثيَش ضاو:

سةةورِمانةوة،  -1 سةةةرة، بةسةر ئةةةل نو كةةة  نةةةوة  ئةةةو وةزيفا لةبارةى 
لةةةذمارة  شةةرت  تةةايم(ى 32هيَنايان بؤ ئةكا، من ثيَ يةةَزدارى ) مةةةى ر ى رؤذنا

سليَنانيدا، لةبوارى بريةوةرييةكاندا، لةوةآلمى ثرسياريَكى رؤذنامةكةدا كة 
 ئةلَا:

بةةةيان  نةةةوة، زؤر شةةؤرِش طةرِا سةةى  نةةةى دواى هةرة ئةةةو فةرمانبةرا  *(
شةةيتة  تةةةوةو بووي سةةليَنانى ماي ضةةؤن لة يةةَراق،  خةةوارووى   بةةؤ  سةةرانةوة  طوا

 بةرِيَوةبةرى ئةو كؤمثانيايانة؟( وتوومة:
دا، 1974ةيوةندى بةشؤرِشةوة بكةل لةمانطى مارتى )من بةر لةوةى ث

نانى، ئةو كاتة  خؤل هةر بةرِيَوةبةرى كؤمثانياى زيوتى نةباتى بوول لةسليَ
شةةتيى  بةةةرى ط بةةوو، بةرِيَوة كةةر  سةةن ب محةةد ح كةةة زاواى ا شةةيد  حةةامت  بدالر
كؤمثانياى زيوتى نةباتى بوو لةبةغداد، حامت هاوكارى كؤليَجى حووقم بوو، 

لةبةغداد، ثيَكةوة  1966تا  1963يشنان خؤشبوو، سالَةكانى برادةرايةت
سةةليَنانى حووقنان تةواوكرد، هةر ئةويش  نةةةباتى لة بةبةرِيَوةبةرى زيوتى 

كة برِيارمدا ثةيوةندي بةشؤرِشى  1974داينال، ئيرت سالَى  1971سالَى 
ئةيلولةوة بكةل، هامت هةرضى مةوادى لكى كؤمثانياى زيوت هةبوو فرؤشتم، 

تةةة 130ةرجةمى ثارةكةى طةيشتة )س ( سةدو سى هةزار ديناريَك، ئةو كا
نةةار  هةةةزار دي بةةةران،  هةةةبوو لةفةرمان خةةةلَكى وا  بةةوو،  يةةة زؤر  ئةةةو ثارة
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نةةاو  ضةةووة  سةةا ئة فةةانىء ئةو سةةتة طري لةقاسةكةى دائريةكةيدا هةبوو، ئةخي
حةةاجى  سةةا  بةةانئ، ئةو بةةؤ  بةةرد  هةةةزارةل  شؤرِش! بةآلل من ئةو سةدو سى 

  وةر مةجيد، ئةم  سنوقبوون. زؤر سةريان لةوة سورِما. ئةكرةلء د
ئينجا نامةيةكم بؤ حامت نوسىء لةطةأل قةسينةى ثارةكةدا، بةثؤستةدا 
ى  ثالَ ناردل بؤ حامت. لةنامةكةدا نووسيم: )من ئةركى نيشتنانىء نةتةوةيى 
ئةةةخالقىء  ئةةةركى  مةةةوة،  شةةى ميللةتةكة نةةاو شؤرِ ضةةنة  كةةة ب نةةال  ثيَوة

يةةة وا برادةرايةتي كةةةل. بؤ ش واى ليَكردل كة خيانةت لةتؤو لةوةزيفةكةل نة
هةموو مةوادةكانى شةريكةل فرؤشتء ثارةكةل بؤ خستنة بانوةوة(، حامت 
مةةن  بةةوو  يةةَى وت بةةةكر(و ث سةةةن  محةةةد حة نامةكةى بردبوو بؤ خةزوورى )ئة
سةةليَنانىء  تةةة  تةةةل ها نةةةوةل، حا فةرمانبةرى واثاكم هةية، ئيرت دواى طةرِا

كردلء وتى تؤ لةجيَطةى خؤت ئةميَنيتةوةو نايةلَم نةقلَت بكةن بؤ  سةردانى
نةةدا  وةةةكانى كؤمثانياكا لةةةناو ل مةةن  ئةةةوة،  بةةوو(. دواى  هةةةرواش  نةةور،  ج
نةةة  لةةةو لوا كةةال  هةةةر  بةةةرى  بةةوول، بةرِيَوة سةةثيَر وا لةسليَنانى: وةك تايةى 

ةوة ثةنضةربووناية، منيان بؤ جيَطةكةى ئةو نةقأل ئةكرد. ئةوةش بةهؤى ئةو
بوو كة من شارةزاييةكى زؤرل هةبوو لةئيشوكارى كؤمثانيادا، ضونكة لةسالَى 

د خزمةتى وةزيفةل لةل كؤمثانيايانةدا لةبةغدا 1968ةوة تا سالَى  1958
أةةةبوو صةةلحة اخليا يةةة   م (. :  شركة املواد ال نايية، شركة الصنامات العقار

ئةوة وةك ومت، لةلوى . دواى 1971لةسليَنانيش لةكارطةى جطةرة تا سالَى 
نةباتى لةسليَنانى. جطة لةوانة،  ةرةبيةكى باشم ئةزانى، حووقيش زيوتى 

مةةن  شةةة  بوول، ضةندين خوىل ئيداريم لةبةغداد بينيبوو، بةو هؤيانةوة، هةمي
منةمت ئةكرد بةسةر كاربةدةستاندا كة ئيدارةى ئةو جيَطايانة ئةكةل، زؤريش 

ةوةى خةريكى ثاريَزةرى مب، بةآلل ئةوان مةبةستم بوو خانةنش  كريَم بؤ ئ
كة جةماىل حاجى شةريف بوو بةسةرؤكى  1982رازى نةئةبوون هةتا سالَى 

نةةةى  نةةدالَىء قوتاخبا بةةرادةرى م كةةة  ئةةةوةوة  ئةجنومةنى تةنفيزىء بةهؤى 
نةةدةش  سةرةتايم بوو، زؤرل ليَكرد كة رازى ببا بؤ خانةنش  كردمن. ئةوة

ية، ضاوةرِوامن نةكرد كة شةش مانطى تر خزمةمت ثةلةل بوو بؤ ئةو خانةنشين
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( ساأل تةواو بكةل، بةلَكو بةهؤى تةمةنةوة كة بةثيَى 25ببا، بؤ ئةوةى )
 .*ثيَناسةى نفوس ثةجنا ساأل زياتر بوول، خؤل خانةنش  كرد 

طةةار  بؤ زانيارييةكى زياتريش، من هةميشة لةطةأل شيَ  جة فةرى ثاريَز
بة سى نةبوول، نووسراويَكى نهيَنى ليَنووسيم بؤ  ناكؤك بوول، لةبةر ئةوةى

ئةوةى لةموديرى  بريَم، لةو كاتةدا سريوان جاف ئةم   ال بوو لةهةوليَر، 
نوسراوةكةى ثيشاندالء وتى: ئةطةرضى من ئةزامن كةس لةموديرةكانى لوى 
شةةيَ   ئةو كؤمثانيايانة لةسليَنانى لةتؤ بةتواناتر نية، بةآلل ئةطةر داواكةى 
ئةةةكا. ومت  طةةةورة  يةةةكى  جة فةر جيَبةجا نةكةل، ئةوا ئةو تؤ تووشى بةآل
بةةؤ  كةةردل  بةكاتبيش رازيم بةو مةرجةى دوايى خانةنش  كريَم، ئيرت نةقلَى 
دائريةى ضاوديَرى بازرطانى، وةك فةرمانبةريَك نةك مودير، موديرةكةى  ةىل 

شةةةريكة بةةوو لة بةةةريَك  مةةن فةرمان شةةرت  ى  كةةة ثيَ بةةوو،  ئةةةفريوى! سالَح  ى 
ساأل خزمةتى  25ئةوةبوو دواى ضةند مانطيَك خانةنش  بوول ثيَش ئةوةى 

 وةزيفة تةواوكةل.
جطة لةوة، خؤ هةر من تةنيا نةبوول كة بةرِيَوةبةرى فةرمانطةيةك مبء 
سةةيش  بةةوونء بة  بةةةريش  تةةر، بةرِيَوة بة سيش نةمب، لةو كاتانةدا دةيانى 

هات،  نةبوون، وةك: شيَ  جةماىل خةزيَنة،  ةليى ئةمحةدى تةهاى باجى دا
حمةمةد سادقى باجى خانوبةرة، كةمال كةرميى كؤمثانياى تةئن ، كةمال 
بةطى بةنزينخانة،  ةبدول رةزاقى تاثؤو ضةندين بةرِيَوةبةرى قوتاخبانةكانء 

 شويَنى تريش.
بةةوون،  شةةكرا  لةةةكان ئا ئيَستاش دواى خستنى رذيَنى بة س، خاوةن فاي

لةبواردا دةركةوت، من لةضةندين بؤنةو نوسينندا لةدذى  واتا رةشء سثى،
هةةةرطيز دةروومن  بةةةآلل  سةةيومة،  بةةة س دواولء نوو نةةةى  خةةاوةن فايال ئةةةو 
ئةوةندة نزل نةبووة كةسيَكى ضاكء ثاك بةتؤمةتيَكى وا نارِةوا تاوانبار بكةل 
بةةا  تةةةرخان كرد كةةةى  بةةؤ راذةى نةتةوة يةةانى  هةةةموو ذ كةةة  ضجاى كةسيَك 

و كةسة دوذمنيشم با. لةراستيشدا تاوانباركردنيَكى لةو جؤرة ئةطةرضى ئة
بؤ هةركةسيَك، بةبا بةلَطةو هةر بة )ئةلَيَن( ئةوة مةطةر هةر لةيةكيَكى وةك 

 
دا، بةهةلَة بة 1957ل، بةآلل لةسةرذميَرى 1934من خؤل لةدايكبوونى  *

 نوسراول. 1924
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خاوةنى ئةو جويَننامةية بوةشيَتةوة، ئةو بؤ بةرؤكى خاوةن فايلةكان ناطرآ 
 وةك من بةرؤكيامن طرت!؟ 

يةةَرِ شةةة * ئةلَا: )ذير.. ئايا، تةنيا د كةةوردو شؤرِ بةةؤ  شةةى  ة هؤنراوةيةكي
كةةورد  بةةؤ  هةةؤنراوةى  نويَكةى هؤنيوةتةوة؟ مةطةر تةنيا هةر لةدلَى خؤيدا 

 .80طوتبى 
 ةرةر ئةلَا: )ئةطةر شةرمت نةكرد، ضيت ويست بيكة( ئةى ئةو وةك  -

يةةرةى  ئةةةو ذ سةةيوة: ) يةةدا نةينو شةةتى كتيَبةكة ثةةةرِة هة خةةؤى لة  تةةت،  تؤ و
نةةةةوةى ب سةةةةردةمى بوذاند ثةةةةجناو لة سةةةاآلنى  يةةةةتيى  نةةةةوةى كوردا زوت

شةستةكاندا، بةتيشكى طرِى بلَيَسةى روناكى هؤنراوة جوانة نةتةوةييةكانى، 
كةةةى  نةةى نةتةوة بةةؤ  وا ريَى ثرِ لةتاريكونوتةكى شةوةزةنطى كوردايةتيى، 

 رؤشن دةكردةوة.
)ئةو ذيرةى، بةبريى وردى بةثيتء ثيتؤآلنةى هؤنراوةكانى نيَو ديوانى 

يةةةة بةةةةؤ كوردا سةةةةتانةكةى  لةةةةةدرِكودالَى كورد ثةةةةرِ  خةةةةاكى  طةةةةةى  ةتى كيَلَ
كةةاتى  سةةتانةى  خاويَندةكردينةوةو.. هتد!؟( دواييش ديَنة سةر ئةو هةلَبة

 شؤرِشى نوآ وتومن.
تةةؤ * بةلَ شةةؤرِش،  بةةةر لة كةةة  طةةرنطرتة  ئةةةوةيان  سةةتيدا،  خةةؤى لةرا ا، 

ةوةى جةماوةرى كوردت هانداوة بؤ شؤرِش، بؤ رزطارىء ئازادى، بؤ يةكطرتن
بةةةو  ئةةاوا  جةةا  ثارضةكانى كوردستان، بؤ دةولَةتيَكى كورديى سةربةخؤ، ئين
زةقيةو بةو بويَرييةو لةذيَر دةسةآلتى رذيَنة داطريكةرةكانى كوردستاندا، ئةو 
هةلَبةستانةت بةناوى ئاشكراى خؤتةوة بآلوكردؤتةوةو ضاثكردووة، نةك هةر 

سةةتنى سيا نةةةدا، ريَكخ طةةةأل ئةوا بةةةلَكو لة بةةؤ ئةةةوة،  شةةت  سةةى شؤرِشطيَرِانة
لةةَةى  نةتةوةكةت دروستكردووة لةطةأل ذمارةيةك لةهاوبريانتا بةناوى )كؤمة
شةةى  ئازادىء ذيانةوةو يةكيَتى كورد ــ كاذيك(ةوة بةر لةهةلَطريسانى شؤرِ

، كة 14/4/1959ئةيلول بةدوو ساألء ضوار مانطء بيستء حةوت رؤذ. واتا 
سةةتانء نةك هةر رذيَنة داطريكةرةكان، بةلَ كو ريَكخراوة سياسييةكانى كورد

بةةارزانىء  كةسايةتييةكانى سةر بةو ريَكخراوانةش )بيَجطة لةخودى سةرؤك 
هةظاأل ئدريس( دذايةتى كاذيكيان ئةكرد، كاذيكيش ثةيتا ثةيتا  وانى طؤشء 
ثةروةردة ئةكردو ئةخيستنة ناو شؤرِشى ئةيلولةوة، بةتايبةتى هيَزى خةبات 

غةةاو كة طةورةترين هيَ فةةةتاح ئا سةةةركردةكةى  بةةوو، بة زى شؤرِشى ئةيلول 
يةةك  شةةنةرطةكانيةوة، كاذ بةةةى زؤرى ثيَ جيَطرةكةى نورى حةمة  ةةةىلء زؤر
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ئةةةلَا:  قةةةرةداخى(  لةةةتيف  نةةدريَن ) لةةةوةى، وةك ر. ه طةةة  ئةةةوة ج بةةوون، 
سةةةة بةةةاوةرِى ) سةةةتنةوةى بريو يةةةر، طوا يةةةةتى ذ هةةةؤنراوةى كوردا رهةلَدانى 

يةةور )نةتةوايةتى بوو لةسؤز ) اتي يةةةفة(وة بؤ ت هةةؤنراوةى النظر لةةةدنياى   )
 .*كورديدا

بةةة هةةؤنراوةى بةرام لةةَا  شةةتوانا ب خةةؤ نا ئةةةلَا: ) كةةة  شةةى  بةةةو قسةية ر 
لةةة  يةةةى  كوندةكانء هةلَةجبةو راثةرِينم هؤنيوةتةوة، ضونكة، ئةو هؤنراوة

دا نوسيوة( كة ئةشا مةبةستى ئةوةبا تؤ لةثيَش راثةرِيندا  10/3/1991
سةةتى نةتةو مةةى هةلَبة تةةؤ، وةآل لةةةجياتى  مةةن  ئةةةوا  سةةيوة،  نةةةت نةنوو ةييا

ى رؤذنامةى تايم خبويَنيتةوة 32ى ذمارة 4ئةدةمةوةو ئةلَيَم: بابضا  ثةرِة 
سةةالَى  تةةة: ) سةةتةوة وتوو ئةةةو هةلَبة لةةةبارةى  كةةدانى  1988كةةة  دواى تيَ

بةةؤ  *طوندةكانء ئةنفال، بة هاوبري حةمة سالَح هؤمشةندا سةةتةل  ئةو هةلَبة
 بؤ سةركردايةتى ثاسؤك لةشاخ(. ناردن واتا

كةةاتى  - كةةةميان  شةةى ية شةةة، بة سةةتة، دوو بة ئةةةو هةلَبة سةةتييةكةى  را
ثةةةرِين،  تيَكدانى طوندةكان، ثيَش راثةرِين، وتوومة بةشةكةى ترى دواى را

 بةشى يةكةل:
 ئةو طوندانة مةرِوخيَنن

 
نةةةةوة نةةةدريَن: ليَكؤلَي تةةةةوةيى * ر. هة هةةةؤنراوةى نة يةةةرو  يةةةل ذ ، كام

 .3ل 1985لةهةلَويَستء رةخنةدا. ضاثخانةى ئؤفسيَتى ميناء ـ بيداد ـ 
لةةةنيَوان  بةةوو،  سةةؤك  ثةةةيامنيَرى ثا سةةا  نةةد، ئةو سةةالَح هؤمشة مةةة  *حة
شةةكىية  سليَنانىء بارةطاى ثاسؤكدا ئةهاتء ئةضوو، ئيَستا ياريدةرى ثزي

سةةتةخانةى شةةةق لةخة سةةليَنانى، لة مةةارى لة شةةتومةكى كؤ شةةيارى  طةةؤرانيش فرؤ امى 
نةدريَن  هةاوبري ر. هة كةةى  نةدة، كتيَبة هةاوبري هؤمشة ئةةل  هةةر  نةة  شةايانى وت شةكيية،  ثزي
سةةتء  تةةةوةيى لةهةلَويَ هةةؤنراوةى نة يةةرو  يةةل ذ شةةانى: )كام قةةةرةداخى( بةناوني لةةةتيف  (

سةالَى  سةخةتة  بةةو دة سةيَت  1985رةخنةدا(ى بةخةتة خؤشةكةى نوسييةوةو هةر  ئؤف
مةادةكردنء كراو زؤر كةرا. ئا غةة  يةةوة، قةدة يةةن مريي كةة لة  يشى نةبرد، فرؤشتنى كتيَبة

بةوو،  مةن  شةتى  هةةمووى بةسةرثةر كةة  ضاثكردنء بآلوكردنةوةى ئةو كتيَبة، لةو سالَةدا، 
شةايةوة، زؤرى  كةةس نةئةوة هةةموو  طةارةدا، لة لةةو رؤذ كاريَكى نةتةوةييانةى ئةوتؤ بوو، 

نةةك  وةك ثالَةوانةكةى دواى راثةرِين، لةهةندةرانيش نةيانئةويَرا كتيَبيَكى وا خبويَننةوة، 
 ئامادةيكةن! 
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 ئةو طوندانة مةسووتيَنن
 نبةبا ورة، لةدووكةلَى ئةو طوندانة زيرِة مةكة

 لةبةربوورة، تؤثى دةستى نامةردانة ئاطر مةدةن
 ئةطةر سزاى ئةو طوندانة سوتاندنة، ضونكة طوندى جؤرة خةلَكيَكى نةبةردن

 كورِة كورِةى ئةو طوندانة وان لةضيا، ئةلَيَن ئيَوة ئةطةر ئازان، ئةطةر مةردن 
 وةرن ئيَنة جةنطاوةرين، دروستكةرى ئةو طوندانةين، وةرن وةرن

 طيانء ضاوو دةستى ئةو طوندانة، يةخةى ئيَنةى لةسةر بطرنئيَنةين 
 وةرن لةمةيدانى جةنطدا دةرئةكةوآ: كا سوارةية، كا ثيادةية
 كا لةسةر مافى نةتةوةي، لةطةأل ئيَوةى ترسنؤكا، يةك بةدةية

 ئةطةر كيَشةى نارِةواتان، دةستةو يةخة، لةمةيدانء كؤرِى جةنطدا
 لةتاوان دةسهةلَطرتن ئةجنال نةدةن لةطةأل ئةو خاوةن طوندانة يا 

 ئةوا لةجيَى ئةو طوندانة، ئةو مةردانة، كة دةستيَكيان ثيادا هيَنان
 لةكةللةى سةرى ثةرِيوتان، طوندى جوانء رازاوةترن دروست ئةكةن.

سةةريان  لةةى  نةدا، كةل ئةةوةبوو لةراثةرِي ثيَشينييةكانى ئةو هةلَةبةستةش هاتنةدى، 
 كرانةوة. بؤية دواى راثةرِين، بةشةكةى تريم تةواوكرد.ثةرِىء طوندةكانيش تازة

ئيَستا جيَطةى خؤيةتى بثرس : ئاخؤ خاوةنى ئةو جويَننامةية لةهةندةرانيش، سالَى 
ئةو سالَةى كة من ئةو هةلَبةستةل تيا وتووةو تيا بآلوكردؤتةوة، ئةو ئةيويَرا ئةو  1988

شة نةةك  مةن بةشى يةكةمى هةلَبةستة خباتة طريفانيشى،  خةؤ  جةا  سةا!؟ ئين تيَكى وابنوو
 وةنةبا ثيَش راثةرِين هةر تةنيا ئةو هةلَبةستةل وتبا.

ا 1990-1982* من لةو باوةرِةدال، ئةو هةلَبةستانةى ترت كة لةنيَوان سالَةكانى  د
سةتى  وتوتنء بةناوى ئاشكراى خؤتةوة بآلويشت كردوونةتةوة، لةو بةشى يةكةمةى هةلَبة

ثةةةةرِينء ه نةةةدةكانء را لةةةةذمارة )طو نةةةةى  نةةة ، ئةوا كةةةةمرت  يةةةة  ى رؤذى  34ةلَةجبة(
 هيَنات بؤ كردوون.  5ى رؤذنامةى تاميدا ل4/12/2002

يةةتى  شةتىء كوردا يةةتى بةط * جطة لةو هةلَبةستانة، نوسينةكانيشت لةبوارى نةتةوا
يةةان هةةةمان طرنط بةةتى،  سةةؤزو  بةتاي لةةَةى دلَ شةةة رؤ يةَوة هةمي ئةةةوةن ئ طةةةى  هةةبووةو بةلَ

يةةكى جةواميَرى ن ةتةوةي كوردنء هةميشة لةسةنطةرى خةباتى كوردايةتيدا بوون، ؤونة
نةةاو  بةةووة(ى  تةةةوةيى  سةةتياريَكى نة مةةحوى هة شةةاكارةكةت ) تةةارة  سةةينانةش، و ئةةو نوو

سةالَى  غةداد  1986ثةرِاوى )لةبارةى مةحوى لوتكةوة( ية كة  سةومةر لةبة ضةاثخانةى  لة
 ضاثكراوة.

 ئةلَا: هةستيار  ئينجا وةك
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 دةهرة، قينةتى ئةشيا بةجيَطةيةبازارِى 
 ميَشا طةيية رووى نيطارآ، بةخاأل ئةضا

نةةترين  غةداد، درِندا سةتى بة نةى فاش ئةو وتارو هةلَبةستانةى تؤ، هى ساآلنيَكة كة رذيَ
جةةماوةرى  كةرِا  كةوردو تيَ شةنبريانى  سةةر رؤ بةؤ  كةوردو  تةةوةى  سةةر نة هيَرشى ئةبرد بؤ 

كةةس كوردستان، لةرؤذطاريَكى ئاوادا، نووس  هةةموو  سةت  ء هةلَبةستى لةو جؤرانة لةدة
يةةى  سةةرة تازةكوورة ئةةل نوو ئةاخؤ  نايةت، بةتايبةتى لةذيَر ئاطربارانى ناو كوردستاندا، 
سةةتاندا،  نةةى كورد نةةى ئاطربارا لةةو رؤذا شةدا،  شةةةقال تةختي ئةةوروثاى  ثةةرِين، لة دواى را

 نووزةيةكى ليَوة هاتووة بؤ كورد!؟ بؤ!؟ خؤ منداأل نةبوو!! 
ثةةةرِة  - سةةيارةكانى   مةةن ثر سةةتا  يةةةتى ئيَ نةةاو 80كةواتة جيَى خؤ ى 

جويَننامة زةردةكةى )ديدى نةتةوةيىء ديدى نانةتةوةيى( ئارِاستةى خؤى 
بكةمةوةو بلَيَم: ئةرآ كاكة تؤ ئةو زمانة دريَةةى دواى راثةرِينت، بؤضى تاكة 

سةةاآلنة هةةةموو  لةةةو  كةةارء  سةةتة  يةةةتى نةخ كةةوردو كوردا بةةؤ  جةةاريش  ى يةك 
كوردستان تيا بندةستبووة، كورد بةخراثرتين شيَوة ئةضةوسيَنرايةوة، ئةو 
هةموو كينيابارانةى ناوضةكانى هةلَةجبةو قةرةداغء بادينانى تيا ئةكرا، ئةو 
كةةة  سةةتى داطريكةرة كةةوردةى بةدة كةةورِة  هةةةموو  ئةةةو  ئةنفا نةى رووياندا، 

ئةة سةةيَدارة  قةةدا لة لةةَةتى  يَرا كةةةكانى دةو نةةة تاري هةةةموو لةزيندا ئةةةو  ةدرا، 
مةةن  لةةةى دوذ ثيَشنةرطة ئازايانةى كوردستان لةسةنطةرى كوردايةتيدا بةطول
سةةتؤكهؤلَندا  سةةكؤو  سةةكؤى مؤ لةةةكال دي تةةؤ  ئةثيَكران! ئاخؤ لةو ساآلنةدا، 
سةرضؤثيى دانسء هةلَثةرِكيَت كيَشابا!؟ خؤ ناشتوانى ئةو ضةند رؤذةى 

لةشاخ )بةقسةى خؤت!( دواى نسكؤى شؤرِشى ئةيلول، ضوويتة ثاأل ثاسؤك 
بكةى بةماأل بةسةرمانةوة، ضونكة تؤ تاسةر نة لةطةأل ثاسؤك مايتةوةو نة 
لةشاخةكانى كوردستان ئارامت طرت بؤ خةباتيَكى ضةكدارانة. لةشارةكانى 
كوردستانيشدا، وةك ئيَنة، نةمايتةوة بؤ خةباتى ذيَرزةمينى دذى ئةو رذيَنة. 

سةة شةةاخةكانى كورد تةةؤ،  كةةةس وةك  هةةةآلتن زؤر  بةةؤ  يةةةة  كةةرد بةثة تانيان 
ئةةةوروثاى  سةةكؤكانى  شةةان لةدي نةةة سةرضؤثيكيَ بةةؤ خؤطةياند سةةتانء  لةكورد
بةةؤ  تةةدا،  لةةةثيَناوى راذةى نةتةوةكة يةةت  شةةتوانى بلَيَ نةرمونياندا! ديسان نا
كةةةت  تةواوكردنى خويَندن ضوويت بؤ يةكيَتى سؤظيَت، ضونكة دواى دوكتؤرا

كوردستان )شاخةكانى يا شارةكانى( لةوآ، لةجياتى ئةوةى رووبكةيتةوة 
هةوارت طواستةوة بؤ وآلتى سويد!! ئينجا ئةوا ئةمرِؤ ضواردة سالَيَك بةسةر 
كةةةيت،  سةةتان نا بةةؤ كورد راثةرِيندا تيَئةثةرِآ، كةضى هيَشتا زاتى هاتنةوة 
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نةةان  بةةةئيَوةو ما يةةان  لةكاتيَكدا كة زانكؤكانى كوردستان، ثيَويستييةكى زؤر
بةةةتى  لةةة هةية، بةتاي تةةؤرا  يةةةكى دوك بةةةخاوةن برِوانامة سةةتييةكى زؤر  ثيَوي

سةةتانى  شةةيَت لةكورد نةةة ئةفرؤ يةةةك بةئيَ تةةؤ ت قارةمانيَتي ئةةيرت  تةةة(دا،  )ثةتا
 سويدةوة!؟

سةةالَى  سةةؤك،  تةةةى ثا  1979* ئةلَا: )ئةندامانى سةركردايةتى ئةو كا
ئةةةلَا:  هةةةروةها  نةةةبووى،  شةةار  هةةةبوو، لة ويستيان بتكوذن، بةآلل ضانست 

يةةةكانى هةرضة نةةةدةكرد، نةتةوةي حةةةزى  ندة ئةو كاتة نةيناسيويت، بةآلل 
بةةدوآل  طةةادارى  ة ئةةةوة ئا بةةةر  كورد دةستيان بةخويَنى يةكدى سووربا. لة

 ..82ئاطرينى كردووة، ئاطات لةخؤت با 
 هةويرى ئةل قسةية ضةند جاميَك ئاو ئةكيَشا: -
هةميشة  لةشاربوولء بةبست ليَى دوورنةكةوتومةتةوة، 1979سالَى -1

ضةةةكداربوول،  طةةةرِال، نة ضةةاكةتيَكةوة ئة بةكراسيَكء ثانتؤلَيَك، يا ئةوثةرِى 
نةضةكدار ئةيثاراستم، ضونكة نةئةطزوزل درِابوو، نةناول زرِابوو، ئيَستاش نة 

 بةكةسوةرِل، نةشاربةدةرل!
ئاطرين لةو بارةيةوة هيضى ثيَنةوتوول، دووريش نةبوو ليَنةوة، منء  -2

ء هاوبري مةدة تايةر، لةناو شارى سليَنانيدا، هةميشة هاوبريو هاوبري ئاطرين
سةةيى  تةةةبى سيا ثةةةرِين، مةك ثةةةرِين، دواى را تةةا را بةةووين  كةةدى  كةةارى ية هاو
ثاسؤكنان ئاشكرا كرد كة ثيَكهاتبوو لةمو زل كةريمء مو زل شوانء ئيَنة، 

 ئةو سيانة.
 * ببوورة، با من تةواوى بكةل:

شةةتى ضؤن ئةلَا ئةو كاتة نة -3 ثةةةرِة هة خةةؤى لة  يناسيويت!؟ ئةى 
 ثةرِاوةكةيدا نالَا:

يةةَةوويى  سةةةردةميَكى م ضةةوونةكانى  يةةدو بؤ سةةةى د يةةرةى كةرة ئةةةو ذ (
 بريكردنةوةو كاركردنى من بوو(!؟

سةةتيان  -4 كةةورد، دة يةةةكانى  نةةةدةكرد نةتةوةي حةةةزل  ئةةةلَا: ) ئةو كة 
ئةة تةةؤ بةخويَنى يةكدى سووربا( ئايا ئةمة دانثيانان نية، لة ى  كةةة  ةوةوة، 

نةتةوةييةكى كورد بووى؟ ئايا ئةل قسةيةى هةموو ئةو بوختانء تؤمةتانةى 
ئةةةكرآ  يةةا  بةةةتؤ، ئا بةةةر  تةةةوة بةرام ضةةةأل ناكا شةةووى ثوو سةةةكانى ثيَ نةةاو ق

 )بة سييةك!( بة نةتةوةييةكى كورد ناوبدآ!؟
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شةةتيَكى  -5 بةةريى لة سةةةركردايةتيية،  ئةةةو  نةةيم  بةةاوةرِةدا  لةةةو  مةةن 
لةةةو واكردبيَتةوة،  سةةؤك زوو  بةلَكو ئةوةى من بيستوومة، سةركردايةتيى ثا

 طةيشتء لةريزةكانى خؤى دوورى خستةوة.
سةركردايةتى ثاسؤك لةدةوروبةرى ئةو سالَةدا، دووجار نامةى بؤ من  -

شةةوان  نووسى، بؤ ئةوةى هةرةوةزيان لةطةلَدا بكةل، هةردوو نامةكة، مة  
سةةةرى بؤى هيَنال، منيش هةرةوةزييةكةل كرد،  بةةةردةوال  ئيرت مة  شوان 

ئةدالء ضاثةمةنييةكانى ئةوانى بؤ ئةهيَنالء منيش نووس ء هةلَبةستم بؤ 
مةةة  ئةنادرن. ئةوانةى ئيَستا لةبريمن: هةلَبةستى )طوندةكان(ل بةهاوبري حة

األت  ــ لل كرور مصمل تيف يش كتيَبى )سالَح هؤمشةندا بؤ ناردن، ئةوان
بؤيان وةرطيَرِمة سةر زمانى يادى ذندامدا بؤ ناردل كة ( يان بةهاوبري فرال  لة

ى  تا  1980كوردى، منيش دواى وةرطيَرِانى، هةر بةودا بؤل ناردنةوة، سالَ
سةةليَنانى،  1982 بةةوول لة شةةائى  مةةةوادى ئين يةةاى  بةرِيَوةبةرى لوى كؤمثان

ئةةةكرد،  جةةازة(ى  لةةَةت )ا يوسفة لضة، ثاسةوان بوو  مان، زوو زوو داواى مؤ
انى كارى تةتةرى بؤ ثاسؤك ئةكات. رؤذيَك ثيَم وت: ئةزامن تؤ ئةضيت بؤ ئةمز

سةركردايةتى ثاسؤك! يوسف زؤر ترسا! ومت مةترسة منيش هةول. ئيرت كة 
بةةؤ  ئةةةوانى  سةةراوةكانى  جةةارآ نوو هةةةموو  ئةةةويش  بةةووين،  شةةكرا  يةةةك ئا لة
شةةرت ومت، شةةاريش، وةك ثيَ لةةةناو  نةةد،   ئةهيَنالء راسثاردةكانى منى ئةطةيا

سةةليَنانىء  لةطةأل هاوبري ئةندازيار مةدة تايةر كة ليَثرسراوى ثاسؤك بوو لة
هاوبري ئاطرين، يةكرتمان ئةبينىء ءهاوكارى يةكبووين، هاوبري مةدة، ثيَشرت 

هيَزى خةبات  1975بؤ  1974كاذيك بوو. سالَة  لةطةأل فةتاح ئاغاى ئامر 
لةيةك خانوودا بووين  ضةند جار سةردانى مالَى ئيَنةو مامؤستا هةردى )كة

سةةليَنانى  لةنةغةدة( ئةكرد وةك ثابةندييةك بةكاذيكةوة، دواى راثةرِين، لة
هةموو يةكنان طرتةوة. دواى رةوةكةش سةركردايةتى ثاسؤكنان طواستةوة 
سةةتان  مةةةتيش لةكورد يةةدارةى حكو كةةة ئ ضةةوا ن،  بةةؤ قةآل يةةى  يةةارة، دوا بؤ ب

 كشايةوة، طةرِاينةوة سليَنانى.
، بةهاندانى دوو كوردى ثةرِيدةى ئةوروثا، 1975اى هةرةسى * ئةلَا دو

فةةة  سةةةر ما كةةةن لة بةةة س ب طةةةأل  ويستووتانة بةناوى كاذيكةوة، طفتوطؤ لة
شةةيان  كةةة بةهؤ رةواكانى طةىل باشوورى كوردستان. تا ضةند هاوبرييَكى دي

 .82و  81هيَناونةتةوةو دةستيان ثا لةو كارة هةلَطرتوون 
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ئةةةوة بري- طةةؤ راستييةكةى  سةةتبيَتنان طفتو نةةة وي نةةةك ئيَ بةةوو،  يةةةك  ؤكة
 لةطةأل بة س بكةين نة لةسةر مافى كوردو نة لةسةر هيض شتيَك.

يةةةق  هةةاوبري فا ئةو كاتة، لةئةندامانى سةركردايةتيى كاذيك، تةنيا منء 
نةةةبوو،   ارف لةسليَنانى مابووين. ئيَنة ئاطامان لة هيض شتيَكى لةو جؤرة 

سةير بوو، لةطةأل ئةوةشدا، ذمارةيةك لةكاديرة  بريؤكةكةمشان زؤر بة وة
ثيَشكةوتووةكانى كاذيكنان كؤكردةوةو بريؤكةكةى ئةو دوو برادةرةمان ثا 
راطةياندن. لةئةجنامدا هةر هةموومان ئةو بريؤكةيةمان رةتكردةوةو ئةوانيش 
كةةة  سةةبوو  كةةةى دوو كة ئةةةوة بيريؤ طةرِانةوة بؤ ئةوروثا، جا ئةوة ضية!؟ 

بةةة س، دذى رةتكرايةوة طةةةأل  كةةة لة نةةاطرآ  نةةة  ، ئةو بؤ يةخةى ئةو حيزبا
 شؤرِشا كورد، ضوونة يةك سةنطةرةوة!؟

لةةةؤكى  سةةةيويانة، ب لةةةةكوآ نوو كةةةةىء  كةةةانى،  يةةةرو هاوبرية ئةةةةلَا ذ  *
. ئةل ثيَشبينييةى 82سوسياليستى ماركسييانة لةجيهاندا هةرةسديَنا؟! 

 .83لةكوآ كردووة، تؤ بلَاى خةوى ديبا 
يوة؟ يا ئةو لةخةوى غةفلَةتدا نووستووة!؟ با سةيريَكى من خةول د -

ثةةةرِاوى  كةةات لة بةةووة( ب تةةةوةيى  سةةتياريَكى نة مةةةحوى هة وتارةكةى من )
دا  136نوسيبوولء لة ثةرِة  1985)لةبارةى مةحوى لوتكةوة( كة سالَى 

ثةةاأل  تةةة  بةةةوةى خبريَ سةةتانة، ت  نةةى زان مةةة: )دةربري بآلوكراوةتةوة كة وتوو
ت بةوةى خبريَتة ثاأل سوشياليستى، لةرؤاذنيَكدا باوبوو كة زانست ثيَرِةو، يا 

بةةريدؤزةى  شةةكةوتء  سةةت ثيَ ئةةةوةى زان ثيَشنةكةوتبوو، بةآلل ئةمرِؤ، دواى 
مةةادةدا  نةةاخى  لةةةناو  يةةةو  نةةاكؤك ن مةةادة  سةةةناندى:  كةةة  ئةةاراوة  تةةة  واها

 (الرط يقانةيةتىء دذايةتىء ناكؤكى نيةو دواى ئةوةى بةخستنة كار )ثيَضةو
يةةةودةركةوت كة  ئةةةجنال  سوشياليستى مادى سوشياليستيةكى زانستانة ن

سةةتى  كةةى سوشيالي هةةةر وآلتيَ ضةةاء لة كةةةيان دةرنا شةةبينىء بريدؤزة وةك ثيَ
، رؤذ ثاشةكشةو طةرِانةوةشماديانة، ئةجنال جؤريَكى جياوازة لةوانى ترو 

 لةدواى رؤذ زياتر ئةبا(.
ئةةةو سوس نةةا؟ ئايا ئةو قسانة ئةوة ناطةيةنن كة  هةةةرةس ديَ سةةتيية  يال

خةتاى من ضية ئةو هيَشتا ثيَويستى بةوة هةبا هةموو شتيَكى بؤ حوجنة 
سةةتى  بكرآ!؟، بةلَا هةر دياردةيةك لةل طةردوونةدا ئةطةر بنضينةيةكى زان
لةةؤكى  نةبا، ئةجنامةكةى هةرةس ئةبا. ئةمة راستييةكى بةلَطةنةويستة، ب

و سوسياليستية نازانستييانةية سوسياليستيش لةجيهاندا، ضونكة لةسةر ئة
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ئةةةوةى  ضةةونكة  ئةةةهيَنا،  سةةى  هةةةر هةر دروستكرابوو، ئةوا دياربوو ئةميش 
لةسةر بؤش دروست بكرآ، ئةويش هةر بؤشة. ئةو ثاشةكشةو طةرِانةوةى 
بةةؤ  بةةوو  نةةة  طةةةى ئيَ ئةةةوة بةلَ يةةة،  سةةتى ماديانة لةةةدواى رؤذة لةسويالي رؤذ 

سةةةي نةةةةو مارك سةةةتى ماديا ئةةةةو سوسيالي سةةةى  سةةةى هةرة بةةةؤ هةرة انةيةو 
شةةةيةكى  سةةتييةش، هاوكيَ بلؤكةكةشى. سةناندنى نازانستيى ئةو سؤسيالي
ئةوةندة طران نةبوو، ئةجنامى بريدؤزةى ئةو سوسياليستيية ماركسيانةية، 
دواى نزيكةى حةفتا ساأل خستنةكار، ضةند جار دةركةوت كة لةهةموو كاتء 

بوو، بريدؤزى زانستيانة،  هةموو جيَطةيةك، نةيةكسان بوو، نة سةركةوتووش
ئةبا ئةجنامةكةى نةطؤرِبا، كة طؤرِا، ئةوة زانستيانة نية. كة سةركةوتووش 
كةةة  مةةةكانى(،  نةةةك )ئةجنا كةةةيت،  سةةةر  كةةة( ضارة ئةةةبا )بريدؤزة نةةةبوو، 
بريدؤزةكةشت دةسكارى كرد، ئةوة واتا بريدؤزةيةكى تازةت هيَناية ئاراو 

 ئةوى ثيَشوو نةما.
نةةةبووبا، *ئةلَا: )ئةطةر ئ ةو سوسياليستةى كؤمؤنيستةكان، زانستانة 

 .83ئةدى سوسيالستى زانستانة كامةية؟ 
ئةةاراوة  - تةةة  سةةتانة نةهاتؤ سةةتيةكى زان هةةيض سوسيالي سةةتا  تةةا ئيَ ئةلَيَم 

لةجيهاندا، بةسوسيالستييةكةى كاذيكيشةوة، من زوو لةو سوسيالستييةش 
مةة ئةةةمرِؤ، بؤ نةةةوةى  نةةةى  مةةة: ئيَ مةةانء وتوو لةةة طو سةةتاوة كةو يةةة لةئيَ ان ن

مةةان  كةةة بيَطو نةةدا  نةةةوةكانى دوارؤذما سيستنيَكى ئابورى بسةثيَن  بةسةر 
طةةورطةةؤرِان )ئةوان لةئيَنة ثيَشكةوتووتر ئةبن، بةثيَى بريدؤزى  نةةةوةى ت  .)

هةةى نوآ، با خؤيان رذيَنى ئابورى بؤ خؤيان  سةةةكة  ئةةةمرِؤش )ق بةةؤ  دانيَن. 
لةةة  يةةة 30ثيَش زياتر  كةةورد سةةالَة( فةرمانرِةوا سةةت  سةةتان، بةدة تيى كورد

خؤيةوة نية تا سيستنى ئابووريةك بؤ خؤى ديارى بكا. لةجيهانيشدا، ئةوة 
بةضاوى خؤمان ئةمانبينى ئةطةر طةمنء برجنى رؤذئاواى ثيشةسازو ئابورى 
مةةن  ضةةوو!  بةةةهيالك ئة شةةيال  شةةتوكاألء سو ئازاد نةبواية يةكيَتى سؤظيَتى ك

ريَك ئةطةر بةثارضة كاربكات، يا كاريَك هةميشةش سةرجنى ئةوةل ئةدا كريَكا
بؤ خؤى بكات، بةهةرميَكى زياترى ئةبا وةك لةوةى بةكريَيةكى دياريكراو 
بةةؤ  بةةةآلل  كار بكات. كةواتة ئابوريى ئازاد، لةو سوسيالستييانةية باشرتة. 
يةةانى  كةةةمرتين رادةى ذ ئةوةى مرؤظى هةذارو بيَدةسةآلتء بيَدةرةتانيش، 

 لةدادو زامنكردنى كؤمةآليةتى ثيَويستة. داب  با،  جؤريَك
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كةةردن،  بةةؤ  سةةانةل  من ثيَشرتيش لةسةركردايةتى ثاسؤكدا، لةو جؤرة ق
نةةاو  سةةتى هيَ كةةةى سوشيال يةةان لةبريؤ طةةرتء واز نةةد وةر سةةةكانيان بةهة ق

سةةالَى  لةةة 1992لةكؤنطرةكةى قة ضؤوا ندا  سةةؤكيان  نةةاوى ثا يةةَةةى  ، در
ميةةوكراتى  )ثارتى سوشيالستى كورد(ةوة، طؤرِى بؤ )ثارتى سةربةخؤيى د

 كورد(.
كةةوردا،  تةةةوةى  سةةتى نة كةةة لةئا شةةانداوة  ئةةةوةل ثي سةةتيش  من بةهةلَبة
كةةةى  هةةةردوو زنيَزة سةةتم  جياوازييةك نية لةنيَوان )دارو ثةردوو(دا كة مةبة
دنيابووة، هةروةها بةبةرةى ضةثم وتووة: ثيَرِةوةكةتان ثيَرِةويَكى زانستى 

طةأل ئةجنامةكةيدا جياوازة، كة زانستيش نةبا، نية، ضونكة سةرةتاكةى لة
سةةالَى  شةةم  ئةةةو هةلَبةستة تةةووة 1976ديارة هةرةس ئةهيَنا،  مةةة *و . ئة

 بةشيَكة لةو هةلَبةستة:
 ئةى خةلَكء خوا مرؤظةكان: لة تان
 ئاشكراية )دةستى دريَةى تاوان!!(

 دةريبيَنن دةفتةرى رةشكراوة
 بةو وشانةى طواية هى ئيَوةى ثياوة!

 ا مافى مرؤظى ضةرخى ئةستيَرة؟كو
 كوا ضارةنووسى ئةو خةلَكةى لةذيَرة؟
 خؤشةويستةكةل، ئةو شاطولَة شةنطة
 ناوهيَنانى لة ى ئيَوةش بؤ نةنطة!؟

 ضونكة بةناوهيَنانى ئةو دلَى ديَو
 دائةخورثاء ئةرِةجنا: جنؤكةو خيَو!؟

 ئةى ئافةرين ثشتء ثةناى  وازان!
 ئازان!! بؤ قسةى رووتى بيَكردار كة

 نةخيَر ئيَوةش ديَوو خيَويَكن تةواو
 طورطة بؤرةن بةثيَستى مةرِ داثؤشراو!

 منى رةجاأل خةرِو نامب بةئيَوة
 ريَرِةويَكتان هةية ئيَوةش هى ديَوة

 لة ى من داربا يا ثةردوو، يةكسانة
 

 .92و  91برِوانة: ذير ــ هةلَةبةستةكانى ذير ــ دةزطاى ضاثةمةنيى رؤذ لةسويد ل *
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 دؤستايةتى لة ى ئيَوةش، سامانة
 ثيَرِةوى ئيَوة خةرِةكى سواوة 

 سن وةستاوةبةثينةى ئاطرو ئا
 ناوى ئةنيَن زانستى زانستةكان

 خةرِةكيَكة ناوى زلء ديَى ويَران!
 زانستى ضى!؟ ئاميَريَكى ناسازة

 سةرةتاى لةطةأل ئةجنامدا جياوازة! 
سةةتةى  نةةدامانى دة بةةريى ئة مةةة( زادةى  بةةةى زؤرى )كاذيكنا *ئةلَا: زؤر

ضةةو نةةةبووة،  كةةة(  نةةةرى كاذي سةةتةى دامةزريَ نكة، دامةزريَنةر )مةبةستى دة
بةشيَكى زؤرى، لةسةرضاوة ميَةوويىء نوسينةكانى نووسةرة نةتةوةييةكانى 

 .83 ةرةرء خؤرئاواوة وةرطرياون 
بابضا كتيَبةكةى دوكتور جةمال نةبةز خبويَنيَتةوة )بريى نةتةوةيى  -

كوردى، نة بريى قةوميةتى رؤذهةآلتىء نة بريى ناسيؤناليزمى رؤذئاوايية(. 
تةةاريَكى هةرضةندة لةو باوةرِ بةةة و ئةةةو كتيَ ةدال كة خويَندبيَتييةوة. ضونكة 
ـ سويد خويَندراوةتةوة 18/8/1984مسينارى بوو لةرؤذى  دا لةستؤكهؤلَم ـ

بةبؤنةى بةستنى كؤنطرةى سيَيةمى ريَكخراوى خويَندكارانى سوسياليستى 
دا 1984ئابى  19و  18ةوة كة لة  Sokseكورد لةئةوروثا ــ سوكسة 

سةةتؤهؤلَم  1984سرتا. ضاثى يةكةمى هةر هةمان ساأل لةستؤكهؤلَم بة لة 
كرا. كة بةرِيَز دوكتؤر نةبةز بة  2002كرا. ضاثى دووةميش لةلةندةن سالَى 

(  ثةرِة راظةى ئةو راستييةى كردووة. ثيَويست ناكا من ليَرةدا ئةو 220)
ئةةةو  كةةةس  هةةةر  مةةةوة،  راستيانةى ناو ئةو ثةرِاوةى د. نةبةز دووبارة بكة

ضةةةوونة ثةةةة هةةةةموو ديدوبؤ مةةةةو  كةةةة كاذيكنا ئةةةةطا  تةةةةوة، تيَ رِاوة خبويَنيَ
نةتةوةييانةكانى ئيَنة، زادةى بريى خؤمانة. سوسياليستييةكةى كاذيكيش، 
هةر تايبةت بوو بةكورد، ئةطةرضى من ثاريَزطاريم بةرامبةر بةوةش هةبوو، 

وةك  تةنيا سوسياليستييةك كة من ثةسةندل ئةكرد، دادى كؤمةآليةتى بوو،
 سوسيال دميوكرات.

سةةةرة  ئةةةل نوو ئةةةكا!(  خةةؤى  شةةةر ى  نةةة،  كةةورد بدويَ تةةراوة: ) * و
سةةؤظيَتء  يةةةكيَتى  تازةكوورةية، دواى ئةوةى ضةردةيةك بةثةسةندكردنى 
سوسياليستييةكةىء بةخشينى ماف بةكةمينةكانىدا هةلَئةدا، ئينجا ئةلَا: 

 .84وو( ئةوةى لةوآ نةبوو: )ئازاديى رادةربرِينء دميوكراسى ب
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 جاضى مايةوة!؟  -
* لةوةش سةيرتر ئةلَا: )ديكتاتؤرىء نان، لةئازادىء برسيَتى باشرتة( 

85. 
ئةى نةمانوت ئةوةى بةطةورةيى فيَرى ثآلوخواردن ببا، دةس ئةبا بؤ  -

نةةةى  ئةةةوةتا ورِيَ لووتى، ئةميش ضونكة بةطةورةيى سوارى نووس  بووة، 
 وائةكا! 

ئةةةلَا: )ب تةةر!  يةةةكى  لةةَةتيَكى * نوكتة سةةتى دةو كةةورديش لةبندة يةةا،  ر
ضةةؤن  مةةانبينى،  تةةة دة كومؤنيستى وةك يةكيَتى سؤظيَتدا بوواية، جا ئةو كا

 . 85دةذياو ئازاد دةبوو(
ئةمةية ئةلَيَن لةطويَى طادا نووستووة! ئةى بةشيَك لةنةتةوةى كورد  -

ضةةؤن  نةةةمانبينى  ئةةةى  لةبندةستى يةكيَتيى سؤظيَتى كؤمؤنيستدا نةبوو!؟ 
ثةةةرتوبآلو ذي شةةكةجنة درانء  او، ضؤن نةك هةر ئازاد نةبوو، بةلَكو ضؤن ئة

 كرانةوةو زؤربةى زؤريان تويَنرانةوة؟
ثةةةرِةكانى  سةةةتىء  89تةةا  86* لة  تةةانى سوسيالي بةةةةراوردى وآل دا 

 سةرمايةدارى ئةكاتء يةكةميانى لةدووةميان زؤر زؤر  باشرتة!.
سةةؤظيَ - شةةتى  خةةؤى بةهة ضةةى  يةةة بؤ طةةةر وا سةةتى ئةةةى ئة تى سوسيالي

 بةجيَهيَشتء رووى كردة دؤزةخى سويدى سةرمايةدار!؟
يةةَرةدا،  * ئةمةيان سةيرة! باسى ضاوو طويَى خؤى ئةكا!! ئةلَا: )با ل
كةةة  مةةةوة،  كةةؤن بطيَرِ ضةةريؤكيَكى  يةةر،  مةةنء ذ يةةدارى  كةةةم  د بةةارةى ية دةر
سةةم،  ثيَوةنديى بةزاراوةى نةتةوةوة هةية، ثيَش ئةوةى لةنزيكةوة ذير بنا

ـةةـ ل كةةةى  ضةةكؤلة خنجيالنة نةةة ب ةدوورةوة ناول بيستبوو. هؤنراوةى نيَو ديَوا
شةةابوول،  سةةةرجنى راكيَ نةةدبووةوة، زؤر  جةةارآ خويَ كوردايةتى ــ ل، ضةند 
بةةاوةرِو  شةةتةى بريو بةةةكورديى كو بةةوو،  بةةةر كرد شةةيامن لة شةةيَوةية زؤربة بة

ةمبينى، ريَبازةكةى بوول، جاروباريش، لةسةرجادةو لةكؤرِة ويَةةييةكاندا د
بةسةرسامييةوة تيَندةرِوانى. هيَشتا نةمدةناسىء حةزل دةكرد، لةنزيكةوة 
تةةا  طةةةل،  سةةؤزى تيَب سةةتء  ثةةرت لةهة كةةةل،  بيبينمء بيناسم، قسةى لةطةأل ب
بةتةواويى بيناسمء دةربارةى بريى نةتةوةيى، زانياريى ثرتى ىلَ وةرطرل. 

يةةةكى لةرِيَ 1970كاتا لةكؤتايى سالَى  يةةك دا، تيَكةآلوى سةةتنةكانى كاذ كخ
ئةةةوةى  بةةا  هةةاتبوو،  يةةدى وال ليَ سةةت، ئ كةةة خؤشوي نةةدةى دي بوول، ذيرل هيَ
بةباشى بيناسم هيض شتيَكى دياريكراو، لةبارةى باوةرِ، هةلَويَست، رةوشتء 
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ثةةارتى  نةةدامانى  بةةةخراث،  ى ئة ضةةاكء  بةةزامن، بة يةةةوة  ذيانى تايبةتيى خؤ
طةةة  كةةرد، رةن يةةرو كؤمؤنيستى  يَراق، داكؤكيم ىلَ دة سةةةر ذ جةةارآ لة ضةةةن 

سةةارديىء  لةةَا،  باوةرِةكةى لةطةأل ئةو هةظاألء هاورِآيانةدا، تووشى دةموا
نةةدكار  كةةةوة خويَ نةةدا، ثيَ طرفت بوومب.. لةطةأل دكتؤر كاوس  ةةةزيزى هاورِيَ
بووينء لةزانكؤى سليَنانيى دةمانويَند. ثاش نيوةرِوان، ناوبةناو، سةردانى 

كةةرد فةةةتامحان دة يةةان مامؤستا شاكري  ئةةةلَا: )رؤذيَك ئةةةوةى  تةةة  تةةا ئةطا  )
سةةيَكى  1972سةرةتاى سالَى خويَندنى  سةةتى با شةةتبوو، وي ذير لةوآ داني

شةةتيَكى  تةةةوة  طةةوتى: نة سةةةكانيدا  راميارىء نةتةوةيى بكاتةوة. لةنيَوان ق
ـ منيش  هيَندة ثريؤزة تةنانةت خواش لةقورئاندا، ضةن جارآ باسى كردووة ـ

سةةبةج هةةاتء دة سةةةيرل ليَ نةةدا زؤر  خةةوا لةقورئا يةةةى  ئةةةو نةتةوة طةةومت:  ا 
بةةةكارديَنرآ،  باسيكردووة، لةطةأل ئةو نةتةوةيةى وةك زاراوةيةكى ئيتنيك 
زؤرجياوازييان هةية، بةضةن ديَرِيَكى كورت بامسكرد، ئيدى هةردووكيان با 
كةةةمال  تةةؤر  سةةةرى  ةةةرةر دوك ثةةةرتوكى نوو دةنطبوون. دوايى ناوى دوو 

تةةةوة، يوسف ئةياجم بؤ ذيَر ن نةةة خبويَني كةةةل ئةوا حةةةز دة طةةومت:  ووسىء 
ئةويش بةخؤشييةوة وةريطرت، بةو جؤرة لةسةر قسةكانى ئةرِوا تا ئةطاتة 
ئةوةى ئةلَا: )بةآلل هةر ئةو جارة بةسبوو، ئيدى بةتةواوى ليَى تيَطةيشتم، 
زانيم، ئةو ذيرةى ضةن سالَا بوو، بةئاواتةوة بوول، بيبينم ئةوة دةرنةضوو 

ةو كة من ض اوةرِيَندةكرد، ضونكة هيَندآ جار طوآ ثيَش ضاو دةكةوآ، بةتةلَ
نةةةوة  نةةد، راميارةكا فاقةى ناووناوبانطى روناكبري، نوسةر، هونةر، هونةرمة

 .96،97دةباء بةخؤرِايى خؤشيدةويَن!(
راستة سةيرة! سةيرةكةشى لةوةداية، لةو ضريؤكة كؤميَدييةدا، خؤى  -

 ! بابزان  ضؤن؟:تيَكةوتووة
نةةةديوة،  -1 بةةةرِوو  ئةةةول رو ضريؤكيَكى هةلَبةسرتاوةو من تا ئيَستاش 

هةرطيز قسةيةكى لةو جؤرةشم نةكردووة. طرميان كردبيَتيشم، ئايا بةتةنيا 
قسةيةكى وا كة من طواية وتبيَتم )نةتةوة شتيَكى هةندة ثريؤزة، تةنانةت 

كانى منى خواش لةقورئاندا، ضةن جارآ باسى كردوة(، بةوة هةموو نهيَنيية
 بؤ دةركةوتء بةتةواوى ليَم تيَطةيشت؟! ئةمة ئةبا ت قاوةطرةوةيةك با!؟

ديارة ئةل كؤنة قوتابية نازيزةكةى من، ئيَستاش جياوازى لةنيَوان  -2
ئةةةلَا:  سةةانةى  ئةةةو ق هةةةر دواى  ئةةةوةى  ضاوو طوآء بريدا ناكا. بةبةلَطةى 

ئةطةيةنا كة ئةو )هيَندآ جار طوآ ثيَش ضاو دةكةوآ(! ئةل قسةيةى ئةوة 
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بةةةطوآ  هةةةروةها  ضةةاو،  نةةةك بة تةةةوة(  نةةى خويَندبيَ بةطوآ )هؤنراوةكانى م
هؤنراوةكانى منى لةبةركردباء سةرجنى راكيَشرابا، نةك بةبري، يا قسةكةى 
مةةن  كةةةى  بةةاوةرِو ريَبازة شةةتةى بريو طةةوآ، كو ئةوة ئةطةيةنا كة بةضاو يا 

 بووبا! نةك بةبري. 
بةهؤى تةنيا ئةو قسةيةوة: )بةتةواوى  1972ئةطةر واية ئةو سالَى  -3

بةةوو،  تةةةوة  بةةوو، بةئاوا سةةالَى  ضةةةند  لةمن طةيشتباء زانيبيَتى ئةو ذيرةى 
هةةةتا  ضةةى  ئةةةى بؤ ئةةةكرد(  ضةةاوةرِوانى  ئةةةو  كةةة  بيبينا،  ئةوة دةرنةضوو 

مةةن  1981كوردستانيشى بةجيَهيَشت سالَى  كةةةى  سةةةر بريوباوةرِة هةر لة
سةةالَى ئةوةندةش دلَسؤز 107مايةوة ـ  تةةةنى،   1979ل بوو، كة خؤى و

. نةك هةر ئةوة، 82ئاطادارى  ةبدوآل ئاطرينى كردووة كة ئاطال لةخؤل با ـ
يش لةنوسينةكةيدا هةر مةستى )هؤنراوةى نيَو ديَوانة  2002ئةو تا سالَى 

مةةةتحء  بةةؤ  نةةة،  شةةةى خنجيال نةةة( و بضكؤلة خنجيالنةكةى ــ كوردايةتى ــ م
 ك بؤ زةل. سةرسال بوون بةكاردآ، نة

شةةنبريييةكةى  -4 سةةتى رؤ نةةدا، ئا كةةة لةحةفتاكا ئةةةدا،  شةةان  خؤى واثي
ئةوةندة بةرزبووة، كة ئامؤذطاريى منى كردووة لةبارةى ئةو كفرة طةورةية 
سةةى  نةةدا با خةةواش لةقورئا ثةةريؤزة  نةةدة  تةةةوة ئةوة مةةة: )نة يةةة وتوو كةةة طوا

شةةاول حةةاج راكيَ سةةف  ثةةةرتووكى يو .. كردووة(. هةروةها سةرجنى بؤ دوو 
سةةالَى  لةةةكؤتايى  تةةا  ئةةةلَا: )كا خةةؤى  هةةةر  ضةةى  كةةةآلوى  1970كة دا، تيَ

بةةا  يةةدى  سةةت، ئ كةةة خؤشوي نةةدةى دي يةةرل هيَ ريَكخستنةكانى كاذيك بوول، ذ
هةلَويست،  ئةوةى بةباشيى بيناسم، هيض شتيَكى دياريكراو، لةبارةى باوةرِ 
نةةدامانى بةةةخراث،  ى ئة ضةةاكء  بةةزامن، بة  رةوشتء ذيانى تايبةتى خؤيةوة 

كةةة 96ثارتى كؤمؤنيستى  يَراق، داكؤكيم ىلَ دةكرد  سةةة ناكؤ (! ئةل دوو ق
ضةندى بةضةندة!؟ ئةو ئةطةر لةئاسيَكى رؤشنبرييى ئةوةندة بةرزدا بووبا، 
بةةا  نةةامؤ بوو نةةةزانء  ضؤن وا كويَرانة داكؤكيى ليَكردوول!؟ كة ئةوةندةش 

بةةارةى  سةةاء دةر كةةةوة ةنا بةةا لةنزي حةةةزى كرد بةةريى بةبريى نةتةوةيىء 
نةتةوةيى زانياريى ثرتل ىلَ وةرطرآ، ضؤن ئةوةندة زانا بوو كة بةو جؤرة 
فةةةتاحيش  شةةاكري  نةةيشء  كةةاو م طةةاريم ب هةلَة بؤ من راست بكاتةوةو ئامؤذ
بيَدةنط بكا!؟ كة لةراستيدا ئةو قسانةى لةضريؤكيَكى خةيالَى بةو وة ضيرت 

نةةةكردووةو جةةؤرة  خةةؤ  نية، من بةهيض جؤرآ باسى نةتةوةل بةو  كةةةل،  ناي
جةةؤرةل  لةةةو  سةةةيةكى  سةةينةكاؤدان ق يةةَك لةنوو يةةة جار طةةةر وابوا ئةةةبوو، ئة
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فةةةتاح  شةةاكري  شةةبوو  كةةةى خواليَخؤ جةةار لةدوكانة مةةن جار سةةتة  يةةة، را بكردا
دائةنشتم. خةلَكى تريش ئةهاتن، رةنطة ئةويش هاتبا، بةآلل ئةو ئةوةندة 

لةهةموو باريَكدا، ئةوة جيَطة بايةخم نةبووة كة ئيَستا بيَتةوة يادل ديبيَتم، 
يةةة،  ئةةةو درؤ بةةؤ  ضريؤكيَكى هةلَبةسرتاوو درؤيةكى زلة، بةلَطةى نوسراويش 

سةةالَى 82ئةوةية خؤى لة ثةرِة  ئةةةلَؤَ: ) يةةدا  سةةتيان  1979ى كتيَبةكة وي
نةةةدةكرد  حةةةزل  بةةةآلل  سةةى..  تةةة نةمدةنا ئةةةو كا ضةةةندة  كةةوذن.. هةر بي

كةةدى  بةةةخويَنى ية سةةتيان  ئةةةوة نةتةوةييةكانى كورد، دة بةةةر  سةةووربا، لة
سةةالَى  ش، 1979ئاطادارى  ةبدولآَل ئاطرينم كرد، ئاطاى لةخؤيبا( واتا تا 

منى لةدوكانةكةى شاكري  1972ئةو منى نةناسيوة، ئةى ضؤن ئةلَا سالَى 
فةتاح ناسيوةو ئةو هةموو قسانةش لةنيَواؤاندا بووةو )ئيدى!( بةتةواوى 

 ليَم تيَطةيشتوة!؟
بةةاوةرِو لةةةرِووى زمانةوا -5 شةةتةى بريو بةةةكورديى: كو ئةةةلَا: ) يةةةوة،  ن

ضةةونكة  كةةورديى(،  بةةة ) نةةةك  بةةةكورتى(  ريَبازةكةى بوول( ئةبواية بيوتاية )
ريَكيشدا،  مةبةست لةقسةكة )بأختصار(ة، نةك بةزمانى كوردى، لةهةموو با

 ياى دووةمى )بةكورديى( يةكة زيادةية.
ئةة96* هةر لةو  ثةرِةيةدا،  ثةرِةى  هةةيض ، جاريَك  ئةةةوةى  بةةا  ةلَا: )

ريَكى 20و  19شتيَكى دياريكراو، لةبارةى باوةرِةكةيةوة بزامن ـ ديَرِى  ( جا
 (.12تر ئةلَا: )كوشتةى بريوباوةرِو ريَبازةكةى بوول ـ ديَرِى

 ليَى مةطرة. بةطةورةيى فيَرى نووس  بووة. -
باوةرِل دا ئةلَا )زؤر بةراشكاوى دةلَيَم: زؤر لةميَةة،  108* لة ثةرِة 

ةيةدا 21و  20بةخةباتى ضةكداريى نةماوة ـ ديَرِى  ( كةضى هةر لةو  ثةرِ
تانة لةتؤ ئةداو ئةلَا: )هةرطيز بؤ طةلة بندةستةكةى، ضةك بةدةست نةبووة 

(، هةر لةو  ثةرِةيةدا ئةلَا: )بةكردةوةش، نةك هةر هيضى بؤ 8و  7ـ ديَرِى 
ـ ديَرِى  كورد نةكردووة، بطرة هيَندآ جاريش، زيانى  (.5و  4ثيَطةياندووة! 

ئةةةوةى  - بةةؤ  بةةةآلل  ئةطةرضى من ثيَويستيم بةوةآلمى ئةو قسانة نية، 
 خويَنةرةوةى بةرِيَز بزانا ئةل كابراية لةطويَى طادا نوستووة ئةلَيَم:

ةوة تا نسكؤى شؤرِشى ئةيلول، ضةكى 1974لةناوةرِاستى مارتى  -1
لةةةناو  ثيَشنةرطايةتيم لةشاندا بوو، لةهةمان شةةكنةرى دادل  كةةارى ث كاتدا، 

سةةةربازيى  شؤرِشدا ئةجنال ئةدا، هةندآ جاريش ئةبوومة ئةندامى دادطاى 
كةةانى  هةةةموو دادطا سةةوارى وآلخ،  بةةةثاء بة سةةالَةدا،  شؤرِش. لةماوةى ئةو 
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شؤرِشم ثشكنى، لةو ثيَناوةدا، ضةند جاريَك بةر مةترسيى كوش   كةومت. 
سةةةن بةتايبةتى جاريَكيان دوو فرِؤ سةةةرى حة لةةةنزيك  قةةى  طةةى  يَرا كةةةى مي

بةطةوة كةوتنة دةزرِيَةكردن لةمنء  ومسان براميى )ث.ل( كة لةطةلَندا بوو، 
بةةةةهؤى  بةةةآلل  كةةردين،  يةةَةيان ليَ يةةَك دةزرِ ضةةةند جار يةةة،  ئةةةو دوو فرِؤكة
بةةةردةوال  ئةةةوة،  جؤطةيةكةوة بةرنةكةوت  كة خؤمان تيا ثاراست. دواى 

شةةكنينةكة، سةةةةر ث بةةةةر  بةةووين لة ثةةةالَم داى بة يةةةكى نا جةةةاريَكيش بومبا
كةةةى  ذوورةكةماندا لةضؤمان. ئةل قسانةل بؤ بةرثةرضى وشةى )هةرطيز(ة
بةةوو  كةةة  سةةيَك  مةةةوة، كة سةةةرهاتى وا بطيَرِ نةةةبوو بة ئةوة، ئةطينا ثيَويست 
تةةةماى  ئةةةبا بة بةثيَشنةرطة، ئةبا دةيان مةترسيى وا رووى تيَبكا، بطرة 

لةةةدةس ذيانى خؤى نةبا ئينجا ئة يةةامن  نةةة، ط طةر من، بةيةكيَك لةو رووداوا
لةةةةجياتى  ئةةةةويش  ئةةةةبوو،  شةةةةهيداندا  سةةةتى  نةةةاول لةلي سةةةتا  يةةةة، ئيَ بدا
جويَننامةكةى، سروودى ئةى شةهيدانى بؤ ئةومت!! ئةمةية مردوو ثةرستى 

 زيندوو كوذ!!.
كةةاتى  شةةامن،  ئةوانة، سةربارى ئةو ضةكةى لةكاتى رةوةكةدا كردمةوة 

نةةةى  رةوةكة زؤرينةى خةلَك بؤ ئةوديو سنورةكانى كوردستان ئةكشان، ئيَ
يةةَداو  بةةةرطرميان ل سةةةنطةرى  تةةر،  ثاسؤك لةبيارةو قة ضوا نء زؤر شويَنى 
كةةة  بةةوو  يةكةل مةفرةزةيةك كة ثة مارى سةربازةكانى رذيَنى دا، ثاسؤك 

 لةنزيك  ةربةت ئةفسةريَكء ضةند سةربازيَكى بةديل طرت.
ةنيا خةباتى ضةكدارى نية. خةباتى ذيَرزةمينىء خةبات بؤ نةتةوة، ت -2

خةةةياتى  بةةوون، زؤر لة نةةدا  سةةتى رذيَ يةةَر دة شةةارةكانى ذ نةةةى لة نهيَنى، ئةوا
خةةؤل،  بةةةحالَى  بةةةش  مةةن  بةةوو،  سةةيرت  ثةةرِ بةمةتر سةةةخرتو  ضةكدارى شاخ 

ةوة، وابةستةى خةباتى  1948لةتةمةنى ضواردة سالَينةوة، واتا لةسالَى 
بةةؤ  سةةةرةتا  بةةوول،  سةةى  تةةا سيا سةةاأل، وا  1958 سةةالَىتةةا مةةاوةى دة 

يةةدا  شةةيو ى  يَراق بةةى  لةرِيَكخستنةكانى قوتابيانء طةجنانء كريَكارانى حيز
بوول سةربارى شانةكانى حيزر خؤى، لةو ثيَناوةدا زؤرجار زيندانى كراول، 
مةةاوةى  بةةؤ  دواى هةمو خؤثيشاندانيَك لةسليَنانى، من يةكيَك بوول لةوانةى 

ند هةفتةيةك، يا ضةند مانطيَك ئةطريال، ئةو سةردةمة، ضةند رؤذيَك، يا ضة
بةزاراوةى مريى، بةئيَنةو مانانيان ئةوت )مةشبووه!(و ئةبواية هةموو جارآ 

هةموو قوتابية مةشبووهةكان، طرياينء نارديان   1954بطريايناية، سالَى 
نةةدانى  سةةةربازييةوة، زي بةةةناوى  بؤ شو ةيبة، لةوآ نزيكةى هةشت مانط، 
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ضةةواردةى  1957ن، ناوةرِاستى بووي تةةا  ئةةةبوغريَة،  ديسان نةفى كرال بؤ 
بةةة ى  1958تةموزى  تةةة،  سةةاأل خةبا ئةةةو دة  بةةوول،  سةةةر  لةةةوآ دةسبة

مةةان  مةةن، وا هةةةزارانى وةك  مةةنء  تةةة  خؤمةوة، بؤ كورد بوو، ضونكة ئةو كا
نةةيم  تةةا زا ئةزانى، نةتةوةى كورد لةرِيَطةى شيو يَتييةوة رزطارى ئةبا، كا

شةةةش  14/4/1959وازل لةشيو يَتى هيَنا. ئةوةبوو لة وانية،  طةةةأل  دا لة
يةةك  ضةةا كييةكانى كاذ هاوبريى ترمدا، كاذيكنان دامةزراندو تا هةلَثساردنى 

ذيَرزةمينيم 1974لةهاوينى  دا، وةك ئةندامى سةركردايةتؤ كاذيك خةباتى 
ر بةكورتى، ئةجنال ئةدا. دواى ئةوة لةهيَلَى نهيَنى ثاسؤكدا بوولو ئةوانة، زؤ

ئةةةو  كةةورد.  بةةؤ  بةةوو  مةةن  سةةناكى  سةةةختء تر خةةةباتى  كةةردةوة،  وةك 
كةةةوردو  طةةةارخيوازى  نةةةةوةى رز لةةةةثيَناوى راذةى بزووت سةةةتنانةش،  ريَكخ
يةةةك  تةةا ت رادة سةةتنانة،  ئةةةو ريَكخ جةةا  بةةوون. ئين سةةتاندا  سةةةربةخؤيى كورد
مةةةلَيَك  نةةديى بةكؤ ئةةةوة ثةيوة نةةةبوون؟  سةركةوتوو و ئةجنامدار بوون، يا 

كةةا بةةؤ هؤ يةةة  بةةوارة ن ئةةةو  يةةَرةدا  كةةة ل يةةة  شةةتييةوة هة بةةةتىء ط رى تاي
شيكردنةوةيان. لةهةندآ نوسينى ترمدا، لةو بارةيةوة دواول، طرنط ئةوةية 
يةةانى  تةةةماى ذ ضةةركةيةك بة هةةيض  ئيَنة لةو ثيَناوةدا طيانفيدايينان كردووةو 
ئةةةكران.  ضةةؤ  يةةةك قة  نةةى ئؤتؤنؤمي سةةةر داواكرد خؤمان نةبووين، خةلَكى لة

جةةؤرة ئ لةةةو  كةةاريَكى  سةةدانة  هةةةلَطرتبوو. دة سةةةربةخؤيينان  يَنة درومشى 
لةدةست هةموو كةس نايةت، بةتايبةتى ئةوانةى لةدواى راثةرِينةوة زمانيان 
ثةاوةو ئيَستاش ناويَرن هةواريان بطويَزنةوة بؤ كوردستان، تةنيا جارجاريَك، 

بةةؤ خؤيان ئةكةنةوة بةناو شارداو كة هةست بةمةترسييةك ئةكة ن، فرتةى 
 ئةكةنةوة بؤ دةرةوةى وآلت!.

لةرِيَطةى ثيَنوسةكةمشةوة، كة هةميشة شيشيَكى سوورةوةكراو بووة بؤ 
بةةازى  سةةةر ريَ سةةتؤتة  كةةوردل خ هةةةزاران  وى  كةةورد،  نةةانى  ضةةاوى دوذم
كوردايةتى، يةكيَك لةو  وانة، نووسةرى ئةو جويَننامة زةردة بووة )بةقسةى 

لةةةةكو سةةةتا  ضةةةى ئيَ تةةةةوةو وازى وازى خةةةؤى( ئةطةر خةةةؤى هةلَطةرِاوة نى 
ئةةاودا،  يةةةكى  كةةة كيَلَطة مةةرؤظ  بةمامؤستاى خؤى وازى، ئةوةش هةر ئةبا، 

 طولَيشى ىلَ ئةرِوآء درِكيش.
هةةةةر  -3 بةةةةلَكو  نةةةدووة،  بةةةةكورد نةطةيا يةةةامن  ؤةةةدا، ز هةةةةرطيز لةذيا

خزمةتطوزارو طيانفيدابوول بؤ كورد. لةطةأل ئةوةشدا، بة ى خؤمةوة، وةك 
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تةةازة وا ثرية نةةة،  شةةتا لةكويَ كةةردووةو هيَ ضةةيم  مةةن  ميَردى هةستيار ئةلَا: 
 ميللةت ئوميَدى ثيَنة.

نةةىء 2من كة لةخالَى ) -4 خةةةباتى ذيَرزةمي (ى سةرةوةدا، لةطرنطيى 
بةةةلَكو  تةةةوة،  شةةاخم رةت نةكردؤ نهيَنى دواول، هةرطيز خةباتى ضةكداريى 

بةةؤ  يةةوة  سةةتييةكى زؤر زان تةةةوة. هةميشة هيَزى ضةكم بةثيَوي بةةةرطرى لةنة
بةتايبةتى نةتةوةيةكى ديلء داطريكراوو بةش بةشكراوى وةك كورد. ئيَنة كة 

دا كاذيكنان دامةزراند، نةخشةو ثيالؤان ئةوة بوو 14/4/1959سةرةتا لة 
شةةاخء  كة لةثاأل خةباتى سياسيدا، هةميشة بنكةى ضةكداريشنان هةبا لة

سةةتانء  لةشارةكانيشدا هيَزيَكى ضةكدارى دةسوةشيَن كةةةرانى كورد لةداطري
كةةة  جةةؤرة خةباتة هةةةردوو  بةةوو،  نةةان وا تةةا ثيَ سةةتة. وا كةةةرةكانيان، ثيَوي نؤ
ثيَويستةو يةك تةواوكةرى ئةوى ترة، لةراستيشدا هةر وامان كرد، ئةوة بوو 

 هيَزى خةباتى شؤرِشى ئةيلونان كردة بنكةى ضةكدارى خؤمان.
بةلَكو بؤ نةتةوة ئازادة  لةراستيدا، نةك هةر بؤ نةتةوةيةكى وةك كورد،

خاوةن دةولَةتةكانيش، بةزنيَزو بضووكهيَزةوة، هيَزى ضةكدار ثيَويستة، هةر 
هيض نةبا لةل بارودؤخةى ئةمرِؤى جيهاندا، بؤ ئايندةش، نةوةكانى ئايندة 
خؤيان خاوةنى برِيارى خؤيان ئةبنء كةس بؤى نية لةئيَستاوة خؤى بكاتة 

 كويَخاى ئةوان.
خةةةباتى ئةو كة ئةلَ ا: )زؤر بةراشكاويى دةلَيَم: زؤر لةميَةة، باوةرِل بة

تةةازةى  يةةةكى  نةةوآء بريؤكة نةةةريَكى  سةةةيةى هو بةةةل ق ضةكداريى نةماوة(، 
كةةةمان،  نةهيَناوةتة ئاراوة بؤ نةتةوة ستةمديدة داطريكراوةكةمان. نةتةوة
ئيَستاو دواى رزطاربوونيشى، ئةوةندةى ثيَويستى بةنانء ئاوة، ئةوةندةش 

 يَويستيى بةهيَزى ضةكدارة.ث
* دواى ئةوة ئةلَا: )بؤية، حةز دةكةل، نةك هةردوو دةستم، بةلَكو هةر 
نةةة  سةةةنء رياليزما شةةةى رة دة ثةجنةكةشم، وةك ثيَنووسى ليَباء طولَا و

 .108بطرآ 
ئةةةل  - لةةة دواى  سةةورِمان )!(ى  ئافةرين. ئةشا خؤيشى نيشانةى سةر

مةةة قسةيةى خؤيةوة دانابا، وةك بلَا: ن بةةا: ئة يةةَى وت ةستى ) شعورى( ث
ريَكى  قسةيةكى سةيرو سةرسورِهيَنةرة بؤ ئةو، بة ى منةوة ئةو خةريكى كا
بةةؤ  شةةت  نةةةواو طؤ بةةؤ نا نةةان  تايبةت بةثسثوريى دوكتؤراكةى با، باشرتة، 
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بةةةرووةكى  سةةتى  كةةةمان ثيَوي سةةتا نةتةوة يةةة، ئيَ ئةةةو ن قةسار. ئةوة كارى 
 سياسيية هةلةقومةلةقانةى ئةو! زياترة وةك لةو نوسينة *)ثةتاتة(

لةةووت 113* قسةكانى ناو  ثةرِة  ى، ئةوة ئةطةيةنا كة تؤ كةسيَكى 
 بةرزيت؟

بةةةآلل  - ئةشا وابا، كةسيَك سةرى بةرزبا، ئةشا لووتيشى بةرزبا، 
كةةةى  نةةاخى بةرامبةرة سةةؤنةر،  مةةن وةك  لةةووتى  لةئاستى هةموو كةس نا، 

ةوة. هةروةها ئةشا ئةل لووتةى من ئةبيناء ئةطةر نزل بوو، ئةو بةرزئةبيَت
 وةك تاى ترازووبا، ئةطةر تاكةى بةرامبةرى نزل بوو، ئةل بةرز ئةبا.

* باس لةتيَكةلَبوونى ئيَوةو ثارتى ئةكات، طواية نةتةوةييةكانى كورد، 
هةندآ جار لةثارتى نزيك ئةبنةوة، يا تيَكةآلوي ئةبن، هةندآ جاريش ليَى 

مةةةش بةه نةةةوة. ئة سةةتىء دوور ئةكةو سةةىء هةلثةر بةةةزى سيا بةةةزو دا ةلَ
 .216-221بةرذةوةنديى تايبةتى ئةداتة قةلَةل 

نة وا  - ئةوة كارى ئةو نية، ولان نان بؤ نانةواو طؤشت بؤ قةسار، ئيَ
ساكارانةو نةزانانة نارِوانينة سياسةتء نةتةوايةتى، بة ى ئيَنةوة، هيض كال 

يةةةكيَتى لةثارتيية كوردستانييةكان نةضوونةتة بةرةى  دوذمنةوة، تةنانةت 
نةةة  ئةةابيش. ئةوا نيشتنانيى شةستء شةشء ثارتى دميوكراتى سىء يةكى 
بارودؤخيَكى تايبةتى ناضارى كردن بؤ ئةو دوو هةلَويَستةيان، هةرضةندة ئةو 
سةةتةو  سةةةنطى هةلَويَ بةةةآلل ثار نةةةوة،  قةةة ثيَيا دوو هةلَويَستة دوو لةكةى زة

ى ئةو دوو ثارتيية، زؤر سةنطينرتة لةو دوو ئارِاستة نيشتنانىء نةتةوةييةكان
هةلَويَستةيان. لةبةر ئةوة ئيَنةى نةتةوةيى كورد، هيض كات هةولَنان نةداوة، 
يةةةن ،  يةةان ثيَبطة يةةا زيان كةةةين،  سةةتانيةكان  واز ب هيض كال لةثارتيية كورد
بةةنب.  بةةةهيَزتر  كةةة  شةةبووة  بةثيَضةوانةوة هةميشة هةولَنانداوةو ثيَنان خؤ

تةةة هةولَة كةةةآلوبوونيان طرتؤ كاؤان شيَوازى رةخنةو ئارِاستةو هاوكارىء تيَ
بةةارةى  ئةةةوةى دوو بةةؤ  تةةووة،  لةةَةكانيان طر لةةةكارة هة نةةةمان  خةةؤى. رةخ
ميةةان  لةةَةوة. هاوكار نةةة هة نةكةنةوة. ئارِاستةمان كردوون. بؤ ئةوةى نةكةو
بةةةكردةوةش  ئةةةوةى  بةةؤ  كردوون بؤ ئةوةى بةهيَزتربن، تيَكةآلويان بووين، 
ئةةةو  هةةةموو  كةةةين. لة سةةتةيان ب يةةدا ئارِا بةةة ى نةتةوايةت كةةةينء  بةةةهيَزيان ب
شةةةكيش  سةةوودمةندبوون. ثيَ ئةةةوان  نةةدو  مةةان زةرةرمة نةةدا، خؤ هةوآلنةمشا

 
 ئةلَيَن لةثةتاتةدا، كانديَتيَكى هيَناوة. *
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نةةةبووين،  مةةان  يةةةى خؤ ئةوةمان زانيوة، بةآلل دةربةستى ئةو زةرةرمةندي
ووة ضونكة ئيَنة هةميشة بةرذةوةنديى فراوانى نةتةوةى كوردمان  ضاكرت ب

 وةك لةبةرذةوةنديى تةسكى ثارتايةتى خؤمان.
من ثيَشرت لة نوسينةكاؤدا كة لةزؤر رؤذنامةو طؤظارو كتيَبةكاؤدا بآلول 
كةةةلَبوونى  كةةردوة. بةتيَ سةةةرةوةل  سةةانةى  كردونةتةوة، بةلَطةبةستى ئةو ق
نةةةةخراوة،  كةةورد، دا تةةةوةيى  بةةةريى نة نةةةى  ثةةارتيش، قوتاخبا سةةؤكء  ثا

 نووسيوة.لةمبارةيةشةوة زؤرل 
بةةةآلل  تةةةوة،  نةةةكانى ليَئةدا نةةة كؤ هةةةمان قةوا يةةةوة،  * لةبارةى مةحوي

 بةضةند ئاوازيَكى ناسازى تازةوة..
يةةةوة  - لةةةبارةى مةحوي مةةن  نةةةى  خةةا، ئةوا مةحوى كيَويَكة، بةو نارِوو

لةةةةةو  يةةةةةكم  هةةةةيض بةرذةوةندي يةةةةة،  يةةةةةدانء لةباوةرِمةوة مةةةةة، لةو وتوو
تةةا ديدوبؤضوونانةدا نية، بنةمالَةكةى م ةحويش ئةوةندة دةسرِؤيشتوو ن  

كةةوردة،  هةةةموو  قسةكانى من بةرووثالَى ليَكبدريَتةوة بؤيان، مةحويش هى 
يةةا  نةك هةر بنةمالَةكةى، ئينجا مةحوى ئةطةر هةستياريَكى نةتةوةيى با، 
نةبا، ئةوة كارى ئةو نية. لةبةر ئةوة، ئةو بايى ئةوة نية، لةو بارةيةوة، 

 مةوة.وةآلميَكى زياترى بدة
سةةتةقينة، وةك  سةةولَنانيَكى را * ئةلَا: ذير ضؤن توانيويَتى، بنوسا، مو

 .151كورديَكى نةتةوةيى بري دةكاتةوة ـل
سةةةينةكةى  شةةةيَكى زؤرى نوو سةةةةيةى، بة ئةةةةل ق سةةةةر  ئةةةةوة لة دواى 

 ئةجويَتةوةو شيكردنةوةو بةراورديَكى دورودريَةى لةسةر ئةكات.
لةةةديَرِ - مةةن  ثةةةرِة 5،6،7ةكانى )من كةى وال وتووة؟! ئةوةى  (ى  
مةةارة 28 ـةةـ ذ نةةدة  ظةةارى ئاي يةةة:  18ى طؤ مةةة، بة ؤرة ئةةةكرآ 0دا وتوو

موسولَنانيَكى راستةقينة وةك كورديَكى نةتةوةيى بريبكاتةوة( ئةو قسةكةى 
يوة بة  شيَواندووة، وشةى )ئةكرآ(ى  بردووة، وشةى )بريبكاتةوة(شى طؤرِ

 لةواتاى رستةكة ئةطؤرِآ. ئةوةش )بري ئةكاتةوة( ئةو دوو طؤرِينةش، طةىلَ
يةةةوة  يةةدى كؤمةآليةتي سةةةطؤرِين لةد يةةةنا. ق نةةةيى ئةطة سةةتىء نامتنا نارِا
سةةة  ئةةةو ق سةةةيرى  شوورةييةو ئةبيَتة هؤى ئةوةى خةلَكى بةضاوى سووك 
طؤرِة بكةن. لةديدى ياساييشةوة تاوانةو سزاى هةية. بنةمايةكى ياساييش 

استة )دروست بكرآ، ئةويش هةر هةية ئةلَا: ئةوةى لةسةر نارِاستى  رِ ا ما ن
ضةةًا أةةل اي هةةو با أةةل ف لةة  ال ا نةة  م بةةةري  بةةةهيض  ( لة يةةةخيَك  مةةن با ئةةةوة 
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ليَكدانةوةيةكى ئةو نادةل لةو رووةوة، بةلَكو ئةوانة شايانى خويَندنةوةش 
 نية، نةك وةآلل.

ئةةةوانيش  333* قسةكانى ترى ناو كتيَبةكةى   ثةرِةى ثيَطرتؤتةوة، 
ثيَوة هةر شايانى خ ويَندنةوةو وةآلمدانةوة ن ، ئةطةرضى من سةرى خؤمم 

ئةةةدةبياتى  نةةاو  يةةةكانى  ضةةوونة نةتةوةي يةةدو بؤ يةةَك لةد ئيَشان، بةطشتى زؤر
شةةةةيَويَنراوى  تةةةووةو بة تةةةؤى وةرطر بةةةةزو  سةةةينةكانى د. نة يةةةكء نوو كاذ

 ثيَتانئةفرؤشيَتةوة. 
كةةةل ئينجا ئةلَا: )بؤ ئةوةى ذير دلَنيابا، نةشثرزة بوول، كاتا ط وتارة

نووسيوة، نةخؤشم تووشى طةىلَ ديدو بؤضوونى ثيَضةوانةو دذ بةيةك كردووة 
 ( كةضى لةراستيدا لةمةشدا هةر تيَشكاوة، بابزان  ضؤن؟244
ثة مارى مامؤستا حمةمةد حةمة باقى ئةدا لةسةر ئةوةى ناطةرِيَتةوة  -

اطاى لةبارى كوردستانء ئةلَا: بؤ بةيةكجارى نةطةرِاوةتةوة، لةنزيكةوة، ئ
ئةةةدى،  طةةرآ؟  سةةا ب تةةةوةو سةرةطوري نالةبارى طةلةكةى با، قوذبنى ثرِكا

 .291لةئيَران ضى دةكاو ضؤن دةذى؟!! 
* دذةكة ئةوةية: ئةى ئةو خؤى بؤ بةيةكجارى ناطةرِيَتةوة كوردستان، 
بةةؤ  يةةان  كةةة قوذبنيَك بةةةوة  سةةتييان  سةةتان ثيَوي كةةانى كورد كةةدا زانكؤ لةكاتيَ

اك حمةمةد، كاك حمةمةديش لةدةرةوةى كوردستان نية، ثرِكاتةوة، نةك بةك
بةلَكو لةرؤذهةآلتى كوردستانةو ئاطاى لةبارى نالةبارى طةلةكةيةتى. ئينجا 
ئةو لةثةراويَزى هةمان  ثةرِةدا، نةطةرِانةوةكةى بةوة ثاساو ئةداتةوة كة 

 طواية هةلَويَستى بةرامبةر ثارتىء يةكيَتى هةية!!
دا، ئةلَيَ : ئةوةش درؤيةكى تريةتى، ضونكة ئةو لةوةآلمى ئةو ثاساوة

جارجار هاتؤتةوةو ثارتىء يةكيَتيش، نةك هةر هيضيان ليَنةكردووة، بةلَكو 
سةةةلة  طةةةر مة جةةا ئة كةةات، ئين ريَطةيانداوة لةتةلةفيزيؤنةكانيشيانةوة قسة ب
شةةة  يةةةكيَتى هةمي ثةةارتىء  بةةةر  نةةة بةرام سةةتةكانى ئيَ بةةا، هةلَويَ سةةت  هةلَويَ

 نزيكنان ئةخاتةوةو لةكوردستانيش هةلَنةهاتووين.لةكوش  
هيض بايةخيَكى نةتةوةيىء نيشتنانىء راميارى بؤ مةحوى دانانى كة  -

تؤو زؤر نووسةرى كةى وةك ل. مة  كةريم، ل. خاأل، ل. باقىء ك. غةمبار 
ئةةةةلَا  بةةةةخؤى  ضةةةى  كةةةردووة. كة سةةةتتان  نةةةةوة دواونء بةلَطةبة لةبارةيا

كةةةى )ناسيوناليست( لةكاتيَ ئةةةزاناء بريؤ كدا خؤى بةكورِى سؤظيَتء سويد 
سةةيونى.  يةةدا نوو كومسوثوليتيانة ئةضثيَنا، وةك ئةوانةى لةكتيَبة زةردةكة
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سةةتى 313هيض شةرميش ناكات. لة ثةرِة  ئةةةلَا: )ناسيونالي ى كتيَبةكةيدا 
راستةقينة ئةوانةن، لةطةأل ئازارو ئاواتى نةتةوةكةياندا دةذين، لةنيَو شارو 

سةةةر  طوند، يةةان لة شةةانء ط سةةةر  ضةةةك لة بةةةرزةكان،  ضةةيا  نةةدى  سةةةر دو لة
يةةَةة  كةةةران، در كةةةن. دذى داطري طةةدا دة طةةةأل مةر بةةازى لة سةةتان، زؤران دة
سةةروودى  كةةوردنء  نةةدا  لةةةدلَى خؤيا بةخةباتى خؤيان دةدةن، نةك ئةوانةى 
هةةةموو  كةةةن. لة لةةَةكانيان دة يةةَرى مندا بةةةدوورة، ف لةةةخؤل  سةةوورة  ئةةاطرة 

بةةةل كةسيَكيش دةميان  طةرمرتو ثيَنووسةكانيشيان نووكتيةترة(. بةرامبةر 
قسانة، ثرسيارةكان ئةشا ئةمانةبن: تؤ لةطةأل ئازارو ئاواتى كال نةتةوةتدا 
شةةانيت،  سةةةر  ضةةةك لة ضةةة  ئةذيت، سؤظيَت يا سويد؟ لةسةر ضياى كال ناو
تةةةوة،  مؤسكؤ يا ستؤكهؤلَم؟ ئاخؤ تؤ بؤ ئةوةى لةئاطرة سوورة دووركةوي

سةةتان، ئةةةو هةآل مةةةتر، دوور لةكورد هةةةزاران كيلؤ تةةا  هةةةآلتووى،  نةةةى  ت
نةوةستاويتةوة، ئيَستاش نةك هةر لةداطريكةرانى كوردستان، لةدوو ثارتيى 
نيشتنانى وةك )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(يش ئةترسيت. دةى تؤ كة ئاوايت، ئيرت 
هةةةر  ضةةى!؟  شةةييةت لة ئةل دةمة طةرمةو ئةو ثيَنووسة كولةو ئةو جويَنفرؤ

ازى، بةرِيشى مامؤستاى خؤت وازى!؟ تؤ بؤضى زووتر طةوهةرةكةى وازى و
ى كتيَبةكةتدا نووسيوتة: )هةميشة 315خؤتت دةرنةخست، وةك لة ثةرِة 

ئةةةورِؤ،  سةةةربةخؤييةى  سةةتىء  مةةة سةربة ئةةةو كة نةةةوة،  يةةةزدان دةثارِيَ لة
مةةةزن  سةةتانى  سةةةراثاى كورد يةةة،  سةةتاندا هة شةةوورى كورد شةةيَكى با لةبة

ةرين ئةمة بابةتى تؤية. تؤ بؤ خؤت لةكوردستانى سويدةوة بطريَتةوة( ئاف
لةئاطرة سوورة بةدوور بةو وةك ئةو مة يانةى ثرسة هةلَئةسيَنن، هةر دؤ ا 
هةةةموو  بةةةرةو رِووى  سةةتانةى  خةةةلَكى كورد بكة، ئاطرةكة بةجيَبيَلَة بؤ ئةو 

 مةترسييةكان ئةبنةوةو هةلَنايةن! 
نةةة نةتة نةةةذيرو نةقوتاخبا ئةةةلَا:  لةةةرؤذان *  يةةك رؤذآ  كةةةى كاذ وةيية

 . 74توانيويانة من ثةروةردة بكةن ل
ى هةمووى، بةكورتى، ئةوة 8دذةكانى ئةو وتةيةى: قسةكانى  ثةرِة  -

تةةةوة..  بةةؤ روونكردؤ يةةةتيت  شةةةوةزةنطى كوردا ئةطةيةنا كة تؤ ريَى ثرِ لة
خةةةاكى  طةةةةى  تةةؤ، كيَلَ كةةةانى  نةةةى هؤنراوة بةةةةثيتء ثيتؤآل بةةةبريى وردى 

سةةتا سةةتةقينةت كورد يةةةتى را بةةريى كوردا تةةؤوى  تةةةوة..  بةةؤ خاويَنكردؤ نت 
شةةاندووة..  بةةؤ وة كةةوردا  يةةاريى  تةةةوةيىء رام خةةةباتى نة لةزةويى بةيارى 
كةرةسةى ديدو بؤضوونةكانى سةردةميَكى ميَةوويى بريكردنةوةو كاركردنى 
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ئةو بووىء.. هتد، ئينجا دواى ئةو قسانةى هةر بةدواى هةمان  ثةرِةدا، لةو 
شةةة.. قسا نةةةكاميلء نةذيري يةةاوة  ئةةةو ث ئةةةلَا: ) نةى خؤى هةلَئةطةرِيَتةوةو 

مةةى  هةةةر وةآل مةةن  نةةةبا،  يةةا  بةةا،  يةةريش  يةةلء ذ لةدلَى خؤمدا طومت طةر كام
سةةةدةى 15ئةدةمةوة ل  ( .. )خؤ ئيَستاش سةرةتاى سالَةكانى حةفتاى 

( 76ثيَشوو نية، ميَشكم بةديدو بؤضوونة نةتةوةييةكانى كاذيك جةرِيَندرابا 
كةةورد  1964   1963.. ) تةةةوةيى  ئةندامى ريَكخراوى يةكيَتى  وانى نة

سةةالَى 74بةةوول  لةةةكؤتايى  تةةا  1970( .. ) سةةةرةتا  13/7/1981وة 
ئةةة دوو  ضةةا كى  هةةةرة  نةةداميَكى  سةةؤكدا وةك ئة شةةرتيش لةثا لةةةكاذيكء ثا

 ( كاريكردووةو..هتد.107ريَكخراوة نةتةوةيىية 
يةةارةى وردبوونةوة لةو رِستانةى سةرةوة ئةةةل بري ، ئةوة ئةطةيةنا كة 

ثةروةردةى بريوباوةرِةكانى ذيرو  1981وة تا  1963دواى راثةرِين لة 
 2002ساأل، ئينجا لةسالَى  18قوتاخبانة نةتةوةييةكةى كاذيك بووة، واتا 

كةةة  سةةيوة  يةةةى نوو ئةةةو جويَننامة شةةتووةو  يةةك طةي يةةرو كاذ لةةةكاميل ذ دا، 
ساأل لةذيرو كاذيك طةيشتووةو  39دواى ساأل!! واتا  39بةهةمووى ئةكاتة 

 ! ئافةرين!!قةرحيةى ئةو جويَننامةيةى كراوةتةوة!. ئةوةية زيرةكى
سةةاأل وازت  ضةةى دواى دة  تةةؤ بؤ ئةةةى  لةةَا:  بةةةمن ب ئةةةويش  شةةا  * ئة
لةشيو يَتى هيَنا يا تيَى طةيشتيت؟ لةوةآلمى ئةطةريَكى وادا ئةلَيَم: من، وةك 

شةةيو ى ضةندجار لةنووسينةكانى ترمدا  بةةاوةرِ  هةةةرطيز وةك بريو مةةة،  وتوو
سةةتنةكانى  14نةبوول، وةك ريَكخستنيش لةتةمةنى  كةةةآلو ريَكخ سالَيندا تيَ

سةةالَةكةش  يةةة، دة  سةةةر ن ضةةةقؤى لة نةةةش  حيزبى شيو ى بوول، ئةو تةمة
 بة ؤرة بوو:
فةةةةكانى  1953تةةا  1948 ضةةارى ئيعرتا خةةؤى دو شةةةيو ى  بةةى  حيز

نء سرِبوونء نةبزووتندا بوو. من هةر سةركردةكانى خؤى بوبوو، لةكةرتبوو
زوربةى ئةو ماوةيةل  1958تا  1954بةناو لةسةر ميالكى ئةوان بوول. 

سةةةربرد.  ئةةةبوغريَة بة شةةو ةيبةو  سةةليَنانىء  بةزيندانىء دوورخستنةوة لة
م.  جةواميَريش نةبوو بةو طرتنء زيندانىء دوورخستنةوانة واز لةو حيزبة بهيَن

 نا كة ئةو حيزبة هةندةى نةمابوو بيَتة سةر حوكم! لةرؤذيَكدا وازل ليَهيَ
تةةةوةيى  - كةةورديَكى نة ئةلَا: مةحوى هةرطيز نةتةوةيى نةبووة، وةك 

بريى نةكردؤتةوة، ضونكة هةرطيز ناكرآء ناباء ناطوجنا، مةحويى، لةيةك 
 .31كاتدا، موسولَنانيَكى راستةقينةو نةتةوةييةكى كوردبووبا 
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ثةرستيَكى دذةكانى ئةو وتةيةى ئة * لَا: سة يدى نةورةسى، هةل خوا
بةةوو  شةةتنانثةروةر  كةةورديَكى ني هةةةل  سةةتةقينةو  شةةيَ  138را ئةةةلَا:   ..

ثةةريانء  سةةة يدى  شةةيَ    وبيَدو ى نةهريى، شيَ   ةبدولسة مى بارزانى، 
شيَ  ئةمحةدى بارزانيى، ئةل كةلَة ثياوة كوردة خواثةرستة ئاينثةروةرانة، 

بةةوون هةل كورديَكى نيشتنانثةر شةةبةنديش  بةةازى نةق بةةةرى ريَ هةةةل ريَ وةرو 
تةةةوةيىء 255 لةةةكارى نة .. دواى ئةوة ئةلَا شيَخةكانى هةورامان خؤيان 

يةةة، 255راميارى بةدوور طرتووة  . كة تيَطةيشتنى ئاوةذووى قسةكة ئةوة
تةةدا،  يةةةك كا تةةا لة كارةكانى ضوار شيَخةكةى سةرةوة، نةتةوييانة بووة. وا

 نةو نةتةوةييةكى كورديش بوون.موسولَنانيَكى راستةقي
سةةتيَكى 72ئةلَا: خؤل بةناسيوناليست دةزامن  - مةةن وةك ناسيونالي  ..
 .158كورد 

 142* دذةكانى ئةو وتانةى ئةلَا: خؤل بةكوِى ئةو سا وآلتة دةزامن 
بةةريى  ئةةةلَا:  سةةان  سةةتانة.. دي سةةويدو كورد سةةؤظيَتء  يةةةكيَتى  سةةتى لة مةبة

ناليزل نزيكبيَتةوة، بةو برية مووتوربة كرآء ناسيوناليزل لةبريى ئينتةرناسيو
يةةةكانن،  142طةشةى ثا بدرآ  سةةةى كومسوثوليت كة لةرِاستيدا ئةمانة ق

طةةةأل  يةةةكيان لة نةك هى نةتةوةيى يا ناسيوناليستيَك. ئةل قسانة ت جياوازي
سةةوود  ئةةةيانوت ) جةةاران  كةةة  يةةة  يةةدا هة سةةيَتييةكةى ثارت سةةةردةمى مارك

ئةةةطري يةةة، لةماركسى لينينى وةر ثةةرِ لةناكؤكي ظةةة  ئةةةل مرؤ ئةةةوة،  ن(؟ دواى 
جياوازى لةنيَوان زاراوةى ناسيوناليزلء كوردايةتيدا ناكات. ناسيوناليزل لةو 
بةةريى  نةةةوة  رؤذئاوايةى ئةوى تيا ئةذى، بؤتة مؤركيَك بؤ نازيَتى، بة ى ئيَ
بةةريى  نةةة  يةةة،  سةةيوناليزمى رؤذئاواي يةةةتى( نةنا كةةوردى )كوردا تةةةوةيى  نة

 ؤذهةآلتية. قةوميةتى ر
نةةى  ئينجا لةكاتيَكدا بةخؤى ئةلَا ناسيوناليستيَكى كوردو منةتبارى رؤذا

، هةرضى 311كاذيكء ثاسؤكيَتىء ئةلَا زؤر كةلَكم لةو ئةزموونة وةرطرتووة 
توفيَكى لةناوةرِؤكى جويَننامة زةردةكةيدا هاويشتووة، لةبةرطى دواوةوةيدا 

ئةةةو  لةةةنيوةى  يةةدا.  بةةةرِووى خؤ تةةةوة  جةةار ئةيدا شةةةش  ضةةووكةدا،  طةةة ب بةر
شةةةش  ئةةةبات.  يةةان  جةةةواميَر ناو لةةَةوانء  ئةةةداو بةثا بةنانةتةوةييةكاندا هةلَ
سةةووكايةتيان  نةةداو  بةةةرِووى نةتةوةييةكا ئةةةدات  جاريش ثيَضةوانةى ئةوانة 

تةةةوة  39ثيَئةكا. وةك خؤى  يةةةكان نةخواردبيَ ساأل ئاوى لةكانيى نةتةوةي
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مةةةر ظةةى  شةةة مرؤ خةةؤى( ئاشكراي سةةةى  تةةة )بةق بةةةرد فرِيَنادا مةةةك،  دو بةئة
 كانيةكةوة كة ئاوى ليَخواردبيَتةوة.

يةةرو  - نةةيش وةك ذ نةةةدى، م سةةؤظيَتم  يةةةكيَتى  خةةؤل  ضةةاوى  ئةلَا: تا بة
نةةةوةيان  هيَنديَكى ديكة بريل دةكردةوة.. نةتةوة جياجياكان مافى جيابوو

 .84سةنيَندرابوو 
و، ئازاديى رادةربرِينء * دذةكانى ئةو وتانة، ئةلَا: )تةنيا ئةوةى نةيانبو

ئةةازاديى  يةةةك  ثةةةرِين، نةتةوة نةةةتى دواى را فةةةرين بلي بةةوو(، ئا سةةى  دميوكرا
سةةتاش  يةةة ئيَ رادةربرِينى نةبا، ئةتوانا داواى جيابوونةوة بكات!؟ ئةوة ن

 روسياى باوكى سؤظيَت، مافى جيابوونةوة بةضيضان ئةدات؟! 
ئةةةل بةر لةوةى كؤتايى بةوتوويَةةكةمان بهيَن ، با  - لةةةبارةى  شتيَك 

سةةولةميانى  يةةاليَكتى  وةةة د خاآلنةشةوة بلَيَ : ئةلَا: هةميشة هةولَنداوة لةل
 دووركةومةوةو ثيَرِةوى لوة دياليَكتى موكريى بكةل.

* كورد ئةلَا: سليَنانى، نةك سولةميانيى، واتا لةنووسينى ئةل وشةيةدا، 
لةةةنيَ يةةة، دوةل:  كةةةدا، سا هةلَةى كردوة، يةكةل، واوةكة زيادة وان  لء با

بزويَن نية. سيَيةل: ياى كؤتايى، يةك ياية، هةروةها ياى كؤتايى موكريش، 
مةةاجنىء  يةةاليَكتى كر تةةة د يةةةك، بؤ ئةةةوةى، تارِادة سةةتاش  يةةة. ئيَ هةر يةك يا
سةةليَنانى  لةةةدياليَكتى  ئةةةوة  يةةَنن،  بةةةكارى د يةةةكان  يةةديا كرماجن بةةةى م زؤر

 دياليَكتانة. دةرضوةو بؤتة زمانى ئةدةبى هةموو ئةو لوة
شةةةكانى  طةةةر و شةةا، ئة يةةَوة هةلَئةكيَ خةةؤى ث ئةةةو  ئةةةوةى  لةةةوة،  طةةة  ج
تةةةوة،  ئةةةوة ئةميَنيَ )يةكدى، ئيدى، ديكة( لةنووسينةكانيدا دةربهيَنى، هةر 

 كة ئةو، ثيَى ئةلَا دياليَكتى سليَنانى.
 . 232ئةلَا: تا لة ئةوروثامب، كوردايةتى ناكةل  -
 وةى خةل! *
طةةةر نةتة - كةةرآ، ئةلَا:  شةةك ب يةةدا سةرث مةةانء ئازاد لةةةنيَوان ز يةةةك،  وة

 .307طومانى تيَدا نية، دةبا هةميشة ئازادى هةلَبةيَرآ 
ئةةةو  * جةةا  ئةوة بؤية لةئةوروثاى ئازادا، وازى لةكوردايةتى هيَناوة، ئين

قسةيةش، كةس بةثووليَك نايكرِآء هيض نةتةوةيةكيش بةوة رازى نابا، بؤ 
لةباكوورو لةباشووردا وازى لةزمانةكةى خؤى ؤونة، ئةطةر نةتةوةى كورد 

نةةةوآء  بهيَناية، ئةويش هةمان ئازاديى توركء  ةرةبى ئةبوو، ئةوةش، ةا
نةمانةوآ، واتاى تواندنةوةى كوردى ئةطةياند لةناو توركء  ةرةبدا، ديارة 
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ئةوة ئةجناميَكة كة ئةو ثيَى رازيية. ئةوة نية خؤى كردووة بةكورِى سويدو 
 دايةتى هيَناوة!؟وازى لةكور

سةرةتا  1975-07-13تا  1970خؤى وا ثيشان ئةدا كة لةكؤتايى  -
ئةةةو دوو  ضةةا كى  هةةةرة  نةةداميَكى  سةةؤكدا، وةك ئة لةكاذيكء ثاشرتيش لةثا

بةةوة  يةةكء 107ريَكخراوة نةتةوةيية  يةةةكان.. كاذ ئةةةلَا: نةتةوةي شةةان  ، ثا
 .129ثاسؤك.. حةشرى سةط بةيةكدى دةكةن 

 ئةلَا سةط.* واتا خؤى بةخؤى 
ئةةةو - سةةتوومة،  مةةن بي لةةة ئةةةوةى  نةةةبووة  سةةاييةكى  ئةةةو دوو قور ناو 

 ريَكخراوة بووة.
 * هيض توفيَكى ترى ثيَناوة بيداتةوة بةرووى خؤيدا؟

نةةاو  - سةةنؤك  لةنيَوان ليكى هةندآ لةجويَنةكانيدا، كاذيكء ثاسؤك بةتر
 ئةبا.
ةكةوآ، بةطشتى لةناو هةموو كؤرِو كؤمةلَيَكدا، ئازاو ترسنؤكيش هةلَئ *

خةةةلء  بةةارى  طةردنى ئةو كوردانةى لةشارو شاخةكانى كوردستاندا، لةذيَر 
مةترسىء تؤقاندنةكانى رذيَنى بة سدا، مانةوةو نةنةوين، لةكيَوى بيَستوون 
نةةى  مةحكةمرت بوو، ئاخؤ ئةو ئةندامى كاذيكء ثاسؤكانةى لةرةشرتين رؤذا

شةةوود ضةةةرخى ثيَ شةةتاكانى  بةةةتى لةهة لةةةكاتى كةةوردا، بةتاي هةةةآلتنء  ا، 
نةةة  نةةةوة، ئةوا تةةةواوى بيَ نةةاويَرن بة راثةرِينيشدا نةطةرِانةوةو ئيَستاش هةر 

 لةئازاكانن يا لةترسنؤكةكان؟؟
بةةةهيَزو  - يةةةنى  ئةلَا: هةميشة حةز دةكةىء دةتةوآ لةطةأل كةسء  

 . 208دةسةآلتدارو سةركةوتوودابى 
و ستةل تةوذمى سةند، * ئةشا لةخؤيةوة برِوانا، لةهةشتاكاندا، كة زؤر

ئةو ثشتى كردة خاتو كوردستانى دايكى ليَوةوماوىء خؤى هاويشتة باوةشى 
بةةاوة  بةةةرؤكى  نةةةما،  يةةا  باوكة سؤظيَتييةوة، كة سؤظيَت رماو تلَثى تةرِى ت
نةةيش  سةةةريا.. م ثيارة سويدى طرتء وتى من كورِى تؤلء خؤى سةثاند بة

بةة نةةداميَكى حيز شةةايةتيدا، وةك ئة سةةةردةمى ثا ئةةةو لة شةةيو ى، دذى  ى  
سةةالَى  بةةوول،  شةةايةتيية  يةةةك  1958دةسةآلتى ثا شةةيو ى بةرِادة بةةى  حيز

زل لةو  بةهيَزبوو كة هةندةى نةمابوو دةسةآلت بطريَتة دةست، لةو كاتةدا وا
حيزبة هيَنا، دواى ئةوة بةنهيَنىء بةئاشكرا دذى هةموو رذيَمء دةسةآلتةكانى 

راثةرِين، نةضوومة ثاأل هيض كال لةدوو  بةغداد كارل ئةكرد تا رِاثةرِين. دواى
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سةةؤكء  حيزبة طةورة بةهيَزو خاوةن دةسةآلتة كوردييةكة. دواى ئةوةى ثا
سةةةركةوتوو  سةةةآلتدارو  لةةةثارتى دة ثارتيش تيَكةآلوى يةك بوون، من وازل 
يةةدا رذاوةو  لةهةلَبةاردندا هيَنا. ئةوةتى خيَرى دنياش بةسةر ثارتىء يةكيَت

شتى تريش بةسةر باشء جاشدا تةخشانء ثةخشان ثلةو سامانء زةوىء 
شةوة 1982ئةكةن، هيض لةوانة بةمن نةبرِاوةو داواشم نةكردوون. لةسالَى 
 تا ئيَستا، ثاريَزةريَتييةكةى خؤمم لةوةزيرىء طزيرى  باشرتة.

ئةلَا:  ةىل سال ئاغاو فايةق  ارفء غةفور ئةم ء  ومةر شةمةيى،  -
يى هةلَوةشاندنةوةى ثاسؤك، تؤو ئاطرين بوون،  ى ئةو وتويانة هؤى سةرةك

يةةان درؤ 217بؤ بةرذةوةنديى خؤتان  سةةى، وت .. من لةو ضوار بةرِيَزةل ثر
 ئةكا.

طةةرنط:  * ئةطةر راستيش با، مرؤظ ئازادة لةبريكردنةوةو ليَكدانةوةدا، 
% دةنط 96ثيَكانى راستيية، ضارةنووسى ثاسؤك، لةكؤنفراسيَكدا بةزوربةى 

منيش هيض بةرذةوةندييةكم لةوةدا نةبوو، لةو بارةيةشةوة، زؤرل دياريكرا، 
 نوسيوة.

 دا، ئةلَا تؤ داواى ئةدرةست ليَكردوة.221لةثةراويَزى  ثةرِة  -
 * ئةشا خةوى ديبا!

زؤر خؤى بةوةوة ماندوو كردووة كة طواية تؤ ويستووتة كوردايةتىء  -
لةةةد ئةةةوةى  تةةدا ئاينى ئيسالل تيَكةآلوكةيت، بةبةلَطةى  يوانى كوردايةتييةكة

 وتوتة: كوردايةتى خواثةرستيية.
سةةتة  تةةرة، را شةةتيَكى  * ديارة ئةو نازانا خواثةرستى شتيَكةو ئيسالل 
نان نية،  هةموو موسولَنانيَك خواثةرستة، بةآلل هةموو خواثةرستيَك موسولَ

 ئةوة مةبةستيَكة، ئةو تةقةى سةرى دآ لةبارةيةوة!
 . 12 ية، دةتوامن بآلوى بكةمةوة ئةلَا زانياريى نهيَنيم  -

 * ضاوةرِوانى ضى ئةكا؟ ئةمة ئةرزو ئةوة طةز.
ضةةةلَيَسء  - نةةى  كةةانى دةروو يةةةَى ئارةزووة سةةؤك ج يةةة ثا ئةةةلَا طوا

 .207بةرذةوةنديية طآلوةكانى تؤى تيَدا نةبؤتةوة
( رؤذ، باوةرِ ناكةل ئةو 20440ئةكاتة ) 2004تا  1948* سالَةكانى 

لةةةو ئةوةندة تووك بةسةر يةةاتر،  ئةةةو ز سةةةرى  لةةةتووكى  يةوةبا، دةى من 
شةةةوة،  بةةةزيانيَكى زؤري بةةةلَكو  نةةدي،  بةةةبا بةرذةوة هةةةر  نةةةك  يةةةدا،  ماوة
لةطريفانء لةوضانى خؤلء بةنزيكبوونةوة لةمةرطيشةوة، كوردايةتيم كردوة، 
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نووس ء هةلَبةستةكامنء كاركردمن لةحيزبةكانى شيو ىء كاذيكء ثاسؤكء 
بةةةر رؤذانى نةفيكردنء  سةةتةكامن بةرام كةةرِا هةلَويَ زيندانىء خةباتى شاخء تيَ

شةةة  مةةن هةمي سةةتييةن،  ئةةةو را شةةايةتى  تةةد  سةةةآلتة جؤربةجؤرةكانء..ه دة
يةةم وةك  نةةى  و خةةواردووة، رؤذا يةةةتيم  نةةانى مةردا خةةؤل،  شةةانى  بةةةرِةجنى 
بةةةدةل  بةةةئيَوارانء  نةةدمن  غةةةكانى خويَ هةةةموو قؤنا سةةةربرد.  جنةةدةريَك بة رة

تةةةوا يةةةوة  بةةؤ رةجندةري ئةةةكردو  يةةدال  بةةةكويَرةوةرى ثة شةةة  وكرد، هةمي
كوردايةتى بةختم ئةكرد، ئيَنةى دامةزريَنةرانى كاذيك، سةربارى موجازةفة 
نةةد،  مةةان ذيا فةةانى خؤ سةةةر طري بةذياؤان، حةظدة ساأل ئةو ريَكخراوةمان لة
نةةدآ  يةةةتى هة جةةار بةرِيَوةبةرا نةةدآ  كةةة هة مشةةدا  تةنانةت لةرؤذانى وةزيفة

خةةة طةةة، ية نةةة فةرمان ئةةةو رؤذا بةةوومب،  يةةان  خةةؤل خوازيار نةةةك  ئةةةطرمت،  يان 
ترسناكرتين رؤذانى ذيامن بوو، ضونكة ئةطةر رذيَم بةوةى بزانياية لةو رؤذانةدا 
نةةة..  بةةؤ دةباخا ئةةةبردل  سةةتيان  ثةيوةنديم بةكاذيك يا ثاسؤكةوة هةية، ثيَ

 ؟ ئيَستا ئةشا بثرس : كال ئارةزووى دةروونى ضلَيَسء بةرذةوةنديى طآلو؟
بةةةؤ  سةةةتى رةوا  طةةةةر دة ضةةةاوةرِوانى، مة تةةةؤزيَكيش  شةةةةرل،  يةةةَك  تؤز

 ساردكردنةوةى دةمى ثرِ لةجويَن نية!؟
 ئيَستاش ئةشا بثرس : ئةل جويَننامةية لةثاى ضى؟ -

طةةةأل  تةةةوة، لة لةةةوة نةكردؤ ئةو كة ئةلَا: )هةرطيز رؤذآ لةرؤذان، بريل 
لةةَيَم:  هؤنةريَكى وةك كاميل ذيردا لةسةر يةكدى بنووس ، يا يةةة ب راسترت وا
نةةةوة  كةةدى بدةي مةةى ية طةةرينء وةآل كةةدى ب ئةةةل 8رةخنة لةية شةةتنى  ( تيَطةي

سةةالَى  يةةةكم  2001قسةيةى ، ئةوة ئةطةيةنا، كة ئةو تا  مةةن رةخنة كةةة 
دا، هيض 2001سالَى  18لةوتاريَكى ئةو طرتووة لةطؤظارى ئايندةى ذمارة 

تة ثالَنةريَك بؤ ئةوةى بارى سةرجنيَكى خراثى بةرامبةر من نةبووة كة ببيَ
بةةووةو  شةةم  بةةةلَكو خةاؤري طةةرآ.  نةةةل ىلَ ب يةةا رةخ سةةا،  سةةةرل بنوو لة
ئةةةو  لةةةثاى  كةةةى  تةةة جويَننامة خةةؤى، كةوا سةةةى  كةةوذريَم بةق نةيهيَشتووة ب
ئةةةو  تةةارةى  لةةةو و يةةةل  ئةةةو رةخنة مةةن  طةةةر  تةةا ئة بةةووة. وا رةخنةيةى من 

لَكو لةوانة بوو، هةر نةطرتاية، ئةو نةك هةر ئةو جويَننامةيةى نةئةنووسى، بة
شةةةدا  يةةة! لةراستي يةةةةو ثياهةلَداما خةةؤى بزانينا جةةةارانى  سةةتاكةى  بةمامؤ
رةخنةكةى من، رةخنةيةكى بابةتيانة بوو، ئةويش ئةيتوانى بةوةآلميَك، يا 
رةخنةيةكى بابةتيانةو زانستيانة بةرثةرضى رةخنةكةى من بداتةوةو ئا بةو 
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هةةةموو Satiristجؤرة خؤى نةكرداية بةساترييست ) كةةة  (يَكى ليَنةهاتوو 
 توفةكانى رووى خؤى بطريَتةوةو ساتريةكةى ببيَتة ساتيَرِ.

ضةةى  * ئةو هةر بةتؤوة نةوةستاوة. وةك تووشى هيسرتيا بووبا، هةر
هاتبيَتة ريَطةى، يا هةرضى بةخةيالَى كاتى هيسرتياكةيدا هاتبا، ثة مارى 

جةمال نةبةز، د.  ةبدوآل  داون، لةوانة: كاذيك، ثاسؤك، ثارتى، يةكيَـى، د.
 ئاطرين، ئةمحةد هةردى، حمةمةدى  ةزيزء شيَ  حمةمةدى هةرس .

سةير ئةوةية، دواى ئةوةى لةجويَننامةكةى بؤتةوة، فيستيظالَى مةحوى 
يةةةةك رؤذ،  2001ئةةابى  28-30 تةةةةكانى، دواى  هةةةموو بابة سةةةازدراو 

يةةةك لةناميلكةيةكدا ضاثكرا، نووسةرى جويَننامةكة سةيرى كردو وة، ذمارة
هةةةمان  سةةتةوخؤ،  لةبابةتةكانى فيستيظالَةكةو ناميلكةكة، راستةوخؤ يا نارِا
سةةتياريَكى  كةةة هة مةةةحوى  بةةةر  يةةة بةرام يةةان هة سةةةرجنى وةك تؤ بةةارى 
تةةة  نةتةوةيىء نيشتنانىء خةباتكةريَكى راميارى بووة. بةوة، مايةكةى بؤ

لةةةذيَى مايةى ثيازفرؤش، بةتايبةتى كاتا كة كاك حمةمةدى حةمة  بةةاقى، 
تةةر  ئةةةوانى  مةةةحوى، وةك  تةةويَتى:  بةةةوةى و ئةةةوى داوة،  سةةتةوةرى  هة
هةلَنةهاتوة بؤ دةرةوةى وآلت!! ئيرت ئةو هيضى بؤ نةماوةتةوة، ئةوة نةبا 

 ثة مارى ئةوانيش بدا، بةكاك حمةمةدى مة  كةرمييشةوة.
نةى لةكؤتاييدا ئةلَيَم: كيَلَطةى رةسةنى كوردايةتى، كوردستانة، ئةوا -

كةةةنء  خةلَكى كونة ماسيى كوردستاننء ثاسى جرتاواى سوظيَتء سويد ئة
خؤيان بةكورِى ئةو وآلتانة ئةزانن، ئةوةش ئاشكرا ئةكةن كة ئيرت كوردايةتى 
يةةةتى  ثةةريؤزى كوردا ظةةى  بةةريو بزا ناكةن، بؤيان نية بةدةمى ثرِ لةجويَنيان، 

 لةكةدار بكةن.
 

سررريوان ك سررةرى لةوةآلمى سآ ثرسيارى مامؤستا  ـررـ سةرنوو سرريدا  او
 طؤظارى ريرزدارى كؤنررة

 
 عيَراقء هةلَبذاردنء ريفراندؤم

 

بةةؤ دؤزى  يةةةكى  يةةَراق، ت كاردانةوة * دامةزراندنةوةى دةولَةتى نويَى  
 كورد لةباشورو هةموو كوردستان هةية؟
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بؤ يةكة ار  -1كاردانةوةى ئةريَتىء نةريَتيش هةية، ئةريَتييةكان:  -
سةةتورة كاتيي يةةةكى لةدة ضةةى فيدرالَي ئةةةنرآ، ئةطةر يةةدا  يةةدا دان بةفيدرالَ ةكة

كةةا.  يةةارى نا سةةتان د تةواويش نية، ضونكة سنوورى تةواوى باشوورى كورد
ئةجنومةنى هةريَنةكانى تيَدا نية، دان بةمافى جيابوونةوةشدا نانا. لةطةأل 

 -2ئةوةشدا، ئةل فيدرالَية، زةنطيَكى ترسناكة بؤ ئيَرانء توركياو سوريا. 
ئةةةدا. و سةةتان  رةو طورِيَكى نوآ بةجةماوةرى كورد لةباشوورو هةموو كورد
سةةثاند.  -3 لةةةو  -4قةوارة سياسيةكةى ئيَستا باشورى زياتر ضة يةةَزو ث ر

 طرنطييةكى زياترى دا بةنةتةوةى كوردو دؤزة رِةواكةى.
ئةةةوة  -1نةريَتييةكان:  جاريَكى تر باشوورى لكاندةوة بة يَراقةوة كة 

قةةةوارة  -2انى باشوورة. كيَشةى كيَشةك سةةةربةخؤبوونى  طةةةرى  هةةةىل ئة
سةةتدا.  سةةتادا لةدة شةةورى لةئيَ سةةييةكةى با سةةدانى  -3سيا طةةةرى لةدة ئة

ثةةةميانانء  شةةانةوةى هاو لةةةكاتى ك سةةتكرد  ثةةةرِينى درو سةةكةوتةكانى را دة
ئةطةرى روودانى  -4روودانى كودةتايةكى نةتةوةييانةى  ةرةبى لةبةغداد. 

نةةوآ شةرِى كوردو نةتةوةكان سةةاتةكانى  نةةةوةى مةرطة بةةارة بوو ى ترو دوو
 كردنةوة.

يت اايو  ستا ب ر  دالَوالزه * ى لَئذالرديو يوؤ، ض دةسك  تيَكو ئ بآء دة
 اورد ئ اا؟

ئةوة بةندة بةجؤرو ئةجنامى هةلَبةاردنةكةوة. جارآ هةر لةئيَستاوة  -
سةةتا نء ثيالنيَكى دذ بةكورد لةئاراداية، بةوةى هةلَبةاردنى ثةرلةمانى كورد

بةةؤ  مةةةش  ئةةةكرآ. ئة هى  يَراقء هى ئةجنومةنى ثاريَزطاكان، لةيةك رؤذدا 
قةةةوة  هةةى  يَرا بةةةذيَر  كةةرآ  سةةتان ب ئةوةية، دةنطدانةوةى هةلَبةاردنى كورد
بةةة  طةةةر  ةرة نةةة، ئة لةةةو هةلَبةارد بةةةر  شةةدا.  لةةَةتىء ناوخؤ لةئاستى نيَودةو

ضةةةكانى  ضةةكةو ناو جةةارانى هاوردةكان دوورنةخريَنةوة لةكوردستانء شارؤ
ئةةةكات،  كةركوك نةخريَتةوة سةر ثاريَزطاى كةركوك، كورد زيانيَكى طةورة 
لةبةر ئةوة، ئةطةر ئةوانة نةكران، ثيَويستة كورد خؤى دابرِآ لةو هةلَبةاردنة 
لة يَراقدا، لةهةموو باريَكدا يةكدةنطى كورد، مةرجيَكى سةرةكية بؤ هةندآ 

 دةسكةوتء داخوازيى كورد.
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يدكم بؤ ياضيَا  ثيَ  ل باشو ر  اوردساان  ةك دال اله او * ثسك ة  رهةسال
 هاساهو ييَودة لَ تو؟

لةةةدايكبوو،  - لةبةر ئةوةى ئةو ثرؤذةية، هةر لةسةرةتاوة بةسةقةتى 
ضونكة هةنديَكيان ئةيانوت لةثيَناوى سةربةخؤييداية، هةنديَكيشيان ئةيانوت 

سةةتنة تةةر بة جةةاريَكى  بةةؤ  تةةا  يةةة، وا سةةثاندنى فيدرالَ شةةوورة بةةؤ ضة وةى با
بة يَراقةوة. شيَوازى ثيَشكةشكردنى داخوازآء واذوةكان هةلَةبوو، ئةبواية 
مةةةتى  بةةؤ حكو نةةةوة  سةةتان، لةثةرلةما لةةةمانى كورد سةرةتا بدراناية بةثةر

بةةؤ  نةةةوة  مةةةتى هةريَ لةةةمانء  UNهةةةريَم، لةحكو ثةةةميانانء ثةر و هاو
كةةانى ) بةةةثيَى مادة نةةةش  كةةان. ئةوا تةةةكانى زنيَزة طةةةى  11حكومة  2برِ

لةهةمان  2برِطةى  35لةثةميانى نةتةوة يةكطرتووةكان، هةروةها مادةى 
ا UNثةميان، ضونكة بةثيَى ئةودوو برِطةية،  ، ئةبا دةولَةتيَك، داخوازى، ي

يةةدا،  كيَشةيةك، خباتة بةردةمى ئةطةرضى ئةو دةولَةتة ئةنداميش نةبا تيا
( دآ فاكتؤ. De Jure( ،)De Factoدةولَةتيش دوو جؤرة: دآ ذوور )

باشوورى كوردستان، دةولَةتى دآ فاكتؤية، هةموو زانيارانى ياساش لةسةر 
مةةةت( رؤذى  هةةةريَم، حكو طةةةل،  لةةة ) يةةة  لةةَةت بريت كةةة دةو كةةؤكن  ئةةةوة 

هةةةمان دوو  2/10/2004 شةةدا  سةةازدا، لةمة شةةاندانيَكى  نةةدول خؤثي ريفرا
سةربةخؤييان داخوازى ثيَضةوانةى يةك، دووبارةبووةوة، هةنديَك بانطةشةى 

 ئةكرد، هةنديَكى تر فيدرالَى!
لةكؤرِيَكدا كة زانكؤى سليَنانى ئامادةى كردبوو بؤ  29/4/2004رؤذى 

منء د. فةرةيدون رةفيئ حيلنى، بةدورو دريَةى لةبارةى )ضارةسةركردنى 
 .*كيَشةكانى كورد لةرِيَطةى ياساي نيَودةولَةتيةوة( دوال

 
 

 

 بةلَرةنامةيةكى ميرذوويى:
 ريفى كوردستانمعا

 
 ةتةوة.* لةجيَطةيةكى كةى ئةل ثةرتووكةدا، دةقى وتةكانى ئةو كؤرِة، بآلوكراو



261 
 

 هةولَيَكى نةتةوةييانةى هاوبريانى كوردايةتى بوو
كةةوردؤ  ةةةىل(دا،  بةةةرِيَز د.  بةةؤ  سةةتانة  كةةى دؤ لةثةراويَزى وتارى )وةآلميَ
ضةةونيَكء  نةةةوةى )بةدوادا سةرجنى خويَنةرةوةى بةرِيَزمان راكيَشا بو خويَند

كةةة نوو سةةراويَكى بةلَطةنامةيةك لةبارةى معاريفى كوردستانةوة(. بةلَطةنامة
يةةةتى  بةةؤ بةرِيَوةبةرا مةةة  قةةةى دوة سةةةركردايةتى فر سةةينةى  زؤر نهيَنىء كة
شةةتيَكى  قةةى يادا كةةةىء دة لةةةخوارةوة دةقة كةةة  سةةكةرى  سةةتخباراتى  ة ا

بة ةرةبى، بآلوئةكةينةوة، بؤ راستىء بؤ مامؤستايانى كورد، هةروةك خؤى 
سةةتةكانى ) 369تا  356ميَةوو، وةك ئةوةى لة ثةرِة  ضةةطى ياداش لى( بو

ـ صيدا ــ بريوت   بآلوكراوةتةوة. 1969منشورات انكتبة العصرية ـ
هةةاوبريى  سةةتاى  شايانى وتنة، ئةو ياداشتة طرنطة، لة يةن هةشت مامؤ
كةةاذيكن،  نةةةرةكانى  سةةيانيان لةدامةزريَ كةةة  كةةراوة،  يةةةوة، واذو  كوردايةت
ئةةةل  نووسةرى ياداشتةكةش هاوبريى هيَةامان مامؤستا جةمال نةبةز بوو، 

(ة، طرنطيةكى 1958ياداشتة، وةك ثرؤذةيةكى نةتةوةيى، بؤ ئةو سالَى )
 زؤرو كاردانةوةيةكى جؤراوجؤرى، بةنةريَتىء ئةريَتى، هةبوو.

بةةةوةوة:  نةةةةدا كؤبوو لةةةةل بوارا سةةةتايان،  شةةةتةكةى مامؤ يةةةى يادا طرنط
ثانؤرامايةكى بارى ناهةموارى نةتةوةيى بةطشتىء بارى رؤشنبرييى كورد 

بةةةتى، يةةةكى  بةةوو بةتاي سةةتكردنى قةوارة بةةؤ درو بةةو  يةةةك  سةةةرةتاى بريؤكة
سياسيى كوردى، نةخشةيةكى سنورى باشوورى كوردستان بوو كة ليواكانى 
سليَنانىء هةوليَرو كةركوكء خانةق ء قةزا كوردييةكانى موسلَى ئةطرتةوةو 
شةةياريى  بةةانطيَكى هو كةةرِا  بةةوو، تيَ كةةةركوك  شةةارى  كةةةش  نةةدى قةوارة ناوة

شةةنبري.  نةتةوةييانة بو، تةةابىء رؤ سةةتاو قو جةةةماوةرى مامؤ نةةدنى  بةةؤ هةذا
بةةوو  سةةازيش  يةةةكى ضاك سةربارى بابةتة سياسييةكان )ياداشتةكة(، ثرؤذة

يةةدا.  هتت َو لةةةبوارى فيَركار يت   ب ا مئا بتؤ ئ  ال شت   شتا   ةآلميَكي ئت م هادال
 .ى  لَ اايو ىا برياليو اورداله تو ئ يسَيَ ن

رةتا لةشيو يةكانى ئةوساى ناو كاردانةوة نةريَتييةكانى ياداشتةكة، سة
 كوردستانةوة سةرى هةلَدا.

تةةةكردن  نةةة طالَ شةةيو يانة كةوت ئةةةو  كةةة  لةئةجنامى ئةل ياداشتةوة بوو 
سةةةركردايةتى  ئةةةبرد.  يةةان  سةةان ناو بةةةمعاريفى قليا بةمعاريفى كوردستانء 
ئةوساى ثارتيش بة لووتء ساردوسرِييةوة ئةيرِوانية ياداشتةكة. ئةوانةش 

ةلَطةى نزميى ئاستى هوشياريى نةتةوةيى بوو لةناو كوردا كة ئيَنة هةمووى ب
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هةةةولَى  كةةردوة  مةةان  كةةردوةو داوا بةةؤ  مةةان  سةةينةكاؤاندا هيَنا طةةةىلَ لةنو لة
نةةاكبريانء  شةةةكانى رو لةةَة لةثيَ تةةة هةو سةةتة، بكريَ ئةةةو ئا نةةةوةى  بةرزكرد

 26/7/1958كاربةدةستانى كوردستان. جطة لةوانة، كة ياداشتةكة رؤذى 
 ؤذنامةى )البالد( لةبةغدا بآلوكرايةوة، رؤذنامةكةى لةسةر داخرا.لةر

بةثيَضةوانةى ئةوانةوة، ياداشتةكة كاريطةريَتىء كاردانةوةيةكى ئةريَتى 
هةبوو لةناو جةماوةرى كورد بةطشتىء جةماوةرى مامؤستايان بةتايبةتى. 

ثةةةرِى ئةو كاريطةريَتىء كاردانةوةية، بؤ ناو هةندآ ناوةندى  ةةةرةبيش تيَ
تةةةوةيى  ةةةرةر ) سةةراوى نة سةةى نا سةةةرو ميَةوونوو نةةة نو نةةذر كةةرد، لةوا م

ـةةـ  يةةةانوصلؤ( لةكتيَبةكةيدا ) رر وبكراد  يةةة رؤ ضةةية.. مرب يةةة للق ـةةـ  الكرد
ـ الرتك  ــ اإليراه ..  يف توريا    األكراد يف  أنهم القوم   يف اجلوار العراق  ـ

ـ  تا  321لة ثةرِةكانى  1986ل ضاثى يةكةل نا  ــ دار الغصو  ــ بري ت ـ
 لق  ر رنا امساء موقع  املذكرة ئةو ياداشتة بةرز ئةنرخيَناء ئةلَا: ) 326

هنا تق يرًا  اجالاًل هلم، أل  مطالي هم تنم من هظرة تربوية مرق مة، كما ت ل 
لةة   مل  هضج  اتريعاب صحيح ل  ر رجل الرتبية  الرعليم  املها  امللقاة م

يةةة ماتق ،  كا  األ شةةث   الرتب صةةالح  هةةذاك أل بةةادرت آ مةةة  لةةو أ  احلكو ج ر 
ملةةذكرة 14 الرعليم بع  رورة  ضةةمنرها ا لةةت ت صةةورات ا ( دواى لول  فق الر

 هذه ئةوة نووسةر لةبارةى سةرجةل داواكارييةكانى ياداشتةكةوة ئةلَا: )
نا بؤ املطالري كلها حمقة كما هرى،  مةر مة من كل  ج  هيَ ( ثاشرت نووسةر 

ئةةةل ذمارة ئةةةجنامى  ئةةةكات وةك  شةةنبريى  نةةةوانىء رؤ يةك دةسكةوتى زما
 ياداشتة.

 دةقى بةلَطةنامةكةو ياداشتةكة
 

 2الصراع يف منطقة الفرقة 
 مذكرات   رايق

 قيادة ال رقة الثاهية
يةةةةةةةة      االترخ ارات تةةةةةةةري للغا

  شخص 
 914-5-3ش  _الرقم ح 
 1958-9-9الراريخ 

 اىل
 م ير االترخ ارات العسكرية
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 وضوع مذكرة امل رتني األكراد اىل  لارة النعارفامل
 حول رفع مسروى الثقافة يف كردترا  خاصة

 بطية هسخة من املذكرة اماله لالأالع
ـ الرط يق( املادة  15 رد يف الص حة    ( مايل :1( حتل منوا   ب ـ

 حت ي  منطقة املعارف الكردية بالوية السليماهية  أربيل  كركوك  خاهقني 
 ة املوصل الكردية(, أقضي

 هود أ  هل ل النظر اىل خطورة الرح ي  اماله حيث ه  ي املطالعة الرالية.
أ  أقرار ح  د معارف كردترا  معناه ضمنا االمرتاف باخلطوة الت  -1

 يه ف اليها امل رتو  األكراد  هو امال  كيا  كردترا  السيات .
هةة  -2 يةةة   عةةارف الكرد قةةة امل ضةةمن منط يةةة  ا  لج كركوك  سةةل بكرد لي

سةةيحية(  يةةة  م يةةة  ترك يةةة  مرب هةةا أكثر ملةةذكرة. اذ في سةةرت  ا لةةذي ف باملعن  ا
ثةةر ة  هةة   ال لةةن و(   مةةل  ا فالرع ري ي طن يف أيات  ر ح الرغ ة يف األتريالء 
سةةرق ل  الوأنية للجمهورية العراقية الت حررت هذا املص ر احليوي حلياة  م

كوك معناه صهر القوميات األخرى يف العراق. كما أ  ادماء املذكرة بكردية كر
 اللواء  هذا ما ينايف ر ح دترور اجلمهورية العراقية.

لي  من املصلحة ت تي  م يرية معارف كردترا   لي  من الصحيح  -3
 أ  يكو  مركزها يف م ينة كركوك.

شةةخص -4 بةة ًا( اىل  جيري اتناد منصري م ير املعارف يف كركوك د ما   أ
لةةيم د   مرب  شرط أ  تروفر في مةةة الرع   ص ة احلياد  يعمل للمصلحة  خ 
 حتيز لقومية أ  منصرية.

أما ما جاء يف بقية املذكرة فنرتك أمرها لولارة املعارف الهها فرضل  -5
 شر أا  لي  اصالحا.

 أرجو اأالع اجلهات املعنية خلطورة املذكرة املربقة باتم االصالح.
 املطالري املنوه منها مل  أ  تر ق اهنا الهنكر مل  اخواهنا األكراد حقهم يف

  املصلحة العامة الت ه  راي  املخلصني هلذا الوأن. 
 توقيع                  

لةةةةةزميم             ا
 الركن

قةةة  قاي  ال ر
 الثاهية

 
 مذكرة امل رتني األكراد اىل  لارة املعارف

 حول رفع مسروى الثقافة يف كردترا  خاصة  العراق مامة
 املعارف اارت  تيادة  لير
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 حتية  اجالال
ضةة  د    عةة ل،  م  بع .. فق  جاء مه  احلرية  النور، جاء مه  احلق  ال
يةة   كةةا  ف لةةذي  غةةيض ا هةة  ال  لةة  الع ضةة  ذ تةةرع اد. م لةةذل  اال هةة  ا جةةوع م ر
أةةول  املسث لو  ي لر   ب  امر اتيادهم املسرعمرين  ميثلو  مصاحلهم يف 

لذي خيضع في  املسث لو  الرادة الةعري ال الد  مرضها. هعم، لق  جاء اليو  ا
 يعملو  بوح  من مصاحل ، فق  آ  األ ا  أ  هصارح املسث لني مبا خياجل 

 ه وتنا املعذبة من أما   آمال أيلة هذه السنني الطوال.
 ياتيادة الولير.. 

لةة   الخت   مل  تيادتكم الرضحيات اجلسا  الت ق مها الةعري الكردي م
سةةامات مذبح احلق  احلرية.  لةة  ال   قوف  مابن الةعري العرب  الةقيق يف أج

هةة   تةةرعمار يف الع يةةة األ بةة  لباه  أتوأ الظر ف. كما الخت   مليكم ما قامل 
ال اي  من اضطهاد شع نا الكردي  ضرب حركات  الرحررية ب تالي هم الوحةية 
مةةنهم  ئةةات   لج أفواج من ش اب   شيوخ  يف السجو   املعرقالت  تةري  امل

ر  اقا مة جمالر رهي ة يف كردتراهنا العزيزة  هصري املةاهق للمناضلني األحرا
ةةةاط  جةة  الن  جتويع آالف العوايل الكردية. رم حتريم شع نا األب  من كافة أ 
السياسء بل  حر  األدب  ب مساء موهومة كمكافحة امل اديء اهل امة  ح ظ 

 األمن  السال   غري ذل .
 اي  بكل ذل   مل يكر وا بها. بل شنوا حربا أجل.. لق  قا  ممالء العه  ال

جةة   ملةة ارس يف   اجرامية ض  رقافة الةعري الكردي اجملاه  فوص  ا أبواب ا
مةةوا  بةةةل  حر فةةات كاذ يةةة  اخرال جةةج  اه اجلماهري املرعطةة للعلم  الثقافة حب
لةةذي مل  سةةيو ا األكراد من الرثقف  الرعلم بلغة آبايهم  اج ادهم. ذل  احلق ال 

تةةة  حتر  من  عةةل درا الةعوب الواقعة حتل هري األترعمار امل اشر، كما  من
تاريخ األمة الكردية يف امل ارس. ذل  الر ريخ احلافل بال طوالت  األجماد. فق  
بةة   رةة  العر يةةات  ح كا  الطالري الكردي ي رس ت ريخ لرلف الةعوب  القوم

رةة  جةةاهاًل ب قةة   سةة  ي  رةة ريخ ه  يةة  الذي كا  يقرأ الة ء الكثري من ال ريخ أخ
 الكردي الذي يةارك  يف اجلهاد  يف الوأن.

شةةع نا  صةة ر  أما  ق  اهقض  العه  ال اي   لال ذل  الكابوس اجلارم مل  
األب . فالةعري الكردي اليسع  اال أ  يقف مرة أخرى ماهري شقيق  يف النضال 
نةةا  مةةن مجهورير مةة افعًا  الةعيب العرب  اجملاه  ليحقق اهرصارات أكرب  أكرب 

كةةرادا. ال  رية  حمر ظا باملكاتري القومية الت احرلها شع نا العراق  مربا  أ
يةة    يف الوقل مين  يصارح املسث لني بكافة احلقوق الط يعية الت حرمها مل

 العه  ال اي   أك ها ال ترور اجل ي   يف مق مرها احلقوق الثقافية.
قرة  رغ ة منا يف هذا  ملا كنا هرةرف باالهرساب اىل األترة الرعليمية املو

حماربة اجلهل رأينا من  اج نا أ  هق   لسيادتكم يعض املقرتحات األتاتية 
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مةةا  ق ةةواًل  لرفع مسروى الثقافة بني افراد الةعري الكردي آملني ا  تلق  اهرما
 من ق ل تيادتكم.

  ت ضلوا بق ول فايق االحرتا .
 مجال ه ز ــ امل رس يف مروتطة الزبري  بصرة( 

ـ امل رس يف راهوية السليماهية  تليماينة( فايق مارف  ـ
ـ امل رس يف راهوية السليماهية  تليماهية(  احسا  م  الكريم ـ

 جنم ال ين امل ت ــ امل رس يف راهوية اربيل  اربيل(
 م  اهلل حمم  احلاج الياس ــ امل رس يف م رتة توتينا   السليماهية(

 لةرقية  كركوك(احسا  م  احلمي  ــ امل رس يف املروتطة ا
ـ م رس راهوية املصل   كركوك(  م  الرحيم رضا ـ

ـ م رس القلعة العراقية  كركوك()نةرميان( مصط   تي  اي    ـ
* * * 

ـ املقرتحات  آ ـ
 اللغة الكردية:  -1

ملا كاهل اللغة القومية أهم  تايل االتصال بني الطالري  ال يئة الت يعيش 
ةةةامره فيها،  من أريق اللغة يكرسري الط مةةن م عةةرب  فةةة  ي الري خربات   معار

فةةع  ضةةر ريًا لر مةةرا  غةةة األ  أ مةةا  بل اخلاصة  أفكاره الةخصية لذا كا  االهر
مسروى الثقافة  خاصة يف تين ال راتة األبر ايية. األمر الذي جيعلنا أ  هقرتح 

 بة   اللغة الكردية مايل :
 دية.جعل اللغة الكردية لغة الرعليم يف كافة املناأق الكر -أ

يةةة  _ب  تةةية  األبر اي ت ري  اللغة الكردية  آدابها يف مجيع املراحل ال را
  الثاهوية  العالية( أتوة باللغة العربية.

مةةني  -ج جعل اللغة الكردية لغة اج ارية يف دار املعلمني العالية  د ر املعل
لةةواء اىل  مةةن  خةةرى    املعلمات. ذل  ال  املعلم يرعرض للنقل من منطقة اىل أ

 خر. األمر الذي حيرم ملي  تعلم هذه اللغة.آ
غةة اد  _د  عةةة ب يةةة اآلداب مام ختصيص كرت  اللغة الكردية  آدابها يف كل

 املنوى ت تيسها يف املسرق ل.
فرح م ارس باللغة الكردية يف املناأق العربية الت تقطن فيها جاليات  _ه 

ق.  خنص بالذكر منها كردية  كذل  يف املناأق الكردية الواقعة يف جنوب العرا
كةةراد يف  مجةةاهري األ صةةل   لةةواء املو األكراد ال يلني يف بغ اد  احل اهية  مركز 
لواي  الكوت  العمارة  ب رة  جصا   لرباأية  مل  غرب (. هذا  أ  االهرما  
لةةة  لةة  ال  مرح سةةورا. ذ مةةرا مي تةةطة أ ملةة ارس املرو ملةةادة يف ا برط يق هذه ا

 وية ال تعليمية.ال راتة االبر ايية مرحلة ترب
 اللغة العربية:  -2
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ضةةر ريًا اال أ   مةةرا  كةةراد أ سةة ة اىل الطل ةةة األ يةةة بالن يعررب تعلم اللغة العرب
الطريقة الت ات عل تابقا يف ت ري  هذه اللغة كاهل مقيمة  غري جم ية للغاية. 
تةةواء.  حةة   لةة   حيث كا  املنهج املقرر للغة العربية يةكل العرب  األكراد م

  أريقة تعلم لغة األ  جيري أ  خترلف من أريقة تعلم لغة أخرى غري ملما ب 
 لغة األ . لذا هقرتح مايل :

 ضع كرري ج ي ة باللغة العربية حتل اشراف جلنة من املربني  ملماء  -1
هةةا  مةة  في تةةر راج  يرا يةةة  اال تةةاليري الرتبو هةةا األ الن    اللغويني. ترام  في

غةةة الرقارب بني اللغة ال صح   املصلحا ت العامية. ليرمكن الطالري أ  يقرا بل
مةةة  شةةراف منظ حتةةل ا لةةت ال ةةل  رةةري ا جةةة. كالك غةةة ال ار مةةن الل تليمة قري ة 

 اليوهسكو.
مةةن  -ب سةةنوات األ ىل  غةةة األ  يف ال هةةري ل خةةرى ما غةةات األ تةة ري  الل أ  

لةة   صةةول م مةة   احل رةةال   ال راتة األبر ايية حت ث االرت اك من  الطالري  بال
غةةرني ال واي  املروخا ة من ال راتة يف هذه املرحلة. لذا هقرتح م   ت ري  الل

لةة   صةةار م يةةة  االقر العربية  االهكليزية يف الص وف األ ىل من ال راتة األبر اي
ت ري  اللغة األ ىل امر اراً من الصف اخلام   اللغة الثاهية ابر اء من الصف 

يةةا  ا حةةل السادس.  هذه حقيقة رابرة أ قل يف مصر  توريا  ترك يةةرا  فافل
 بالنجاح حيث الت رس اللغات األجن ية يف م ارتها األبر ايية.

 ج فرح د رات خاصة للمعلمني الذين يناط بهم ت ري  هاتني اللغرني. 
 الر ريخ:  -3

ضةةات  رةة  املنقر ميةةة  ح قةةوا  الق  مةةم  األ ي رس الطالري الكردي ت ريخ األ
اضرة دراتة ت صيلية  ال اي ات منها. كما  ي رس تاريخ لرلف الةعوب احل

مةةن  حيةةر   هةة   يةةة اال ا  حي ظ أمساء امللوك  الطوايف  املعارك بصورة ب غا 
بةة   دراتة ت ريخ امر   االأالع مل  م اخر آباي   اج اده. رم ا  الطالري العر
الذاي يهرم بن   ال راتة العقيمة ي ق  جاهاًل باجماد شقيق  الكردي  األد ار 

 ر بها الةع ات العريقا .الر رخيية املةرتكة الت م
هذا  رغ ة منا يف توأي  ا اصر األخوة  الص اقة من أريق الر اهم املر ادل 

 هقرتح مايل :
 دراتة تاريخ األمة الكردية دراتة ت صيلية يف كافة م راس كردترا . -أ

دراتة جمملة من ت ريخ األكراد يف م ارس املروتطة  الثاهوية من ق ل  _ب 
 الطالب العرب.

جعل الراريخ الكردي مادة اج ارية يف د ر املعلمني  املعاه   الكليات  _ ج
 الت تعن  مبادة الراريخ. 

لةة   _د  ترك األتاليري الق مية يف دراتة ملم الر ريخ   ضع مناهج ج ي ة 
كةةر  هةةو ذ لةةي   رةة ريخ  رةة ريخ. اذ ا  ال مةةاء ال مةةن مل صةةاييني  حتل اشراف اخ
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حةةرر األشخاص  احلوادث الطارية بل هو تج ل الةعوب  هضاهلا من أجل الر
يةة   رةة ريخ ف  االهعراق من الذل  الع ودية  الرق   حنو مسرق ل أفضل رم أ  ال
در س  مرب  جتارب  خربات يسره ف من دراترها غرس بذ ر الر ح الوأنية 
 القومية  اذكايها يف الن وس ال االهرما  حب ظ امساء امللوك  السالأني  م د 

 اجلواري  الغلما .
 جغرافية كردترا :  -4

فةةة  قةةوم   معر لةةوأن ال حبةة  د ا ملةةا   الغاية من داتة ملم اجلغرافية ه  اال
يةةة  تةة  الزرام يةةة  خريا تةة  الط يع أحوال تكاه   أ ج  هةاأهم املخرل ة  رر ا
 احليواهية  ظر ف  املناخية  كذل  العوارض الط يعية من ج ال  تالل  أههار 

غيض حر  الطالب األكراد من معرفة جغرافية  تهول،  ملا كا  االترعمار ال 
 بالدهم. لذا هقرتح مايل : 

جةة    -أ يةةة بو دراتة جغرافية كردترا  بصورة ت صيلية يف امل ارس الكرد
 ما   االهرما  مغرافية كردترا  العراقية بوج  خاص.

مةةرمم  -ب حةةث  يةةة ك  ملةة ارس العرب تةةرا  يف ا دراتة موجزة جلغرافية كرد
  األقطار اجملا رة. جلغرافية العراق

هةة   -ج مةةني  املعا يةةة يف د ر املعل مةةادة اج ار تةةرا   يةةة كرد عةةل جغراف ج
  الكليات الت تعين بهذه املادة.

 ال عثات: -5
بةةني  سةةا اة  عةة ل  امل مل تكن ال عثات يف العه  ال اي  ختضع لنظا  حيقق ال

ي عث اىل املواأنني كافة. فكا  الطالري الذي حيرل مع ال ماما ي لغ ح ا معينا 
ا  اخلارج، بغض النظر من لواي   حاجة منطقر  األمر الذي يةكل ظلما  م  اه
يةةة  ضةةية الكرد صةةل  األق لةةواء املو كةةز  حبق ال عض من الطالب. فلو أخذها مر
صةةف  مةةن ال تةةنويا  جةةو   لةةذين يرخر الرابعة ل  مثاال لذل  لرأينا م د الطالب ا

حني اليرخرج من تكا  ( أالري يف 200اخلام  يف مركز املوصل اليقل من  
تل  األقضية أكثر من مةرة أالب يف السنة الواح ة. بل هسرطيع ا  هقول ا  
م د الطالب األكراد الذين يرخرجو  من الصف اخلام  يف مجيع احناء العراق 

أالري( خالل مخ  تنوات لقلة م د امل ارس يف  200ال ي لغ هذا الع د من  
العه  ال اي  الفرتاضات تياتية.  ملا كا   املناأق الكردية  ت  معظمها أيا 

الطالري ي عث للخارج مل  أتاس املع ل د   أ  يكو  للواء الذي ينرم  لي  
بةةل  مةة دهم  أي امر ار، لذا فا  الطل ة األكراد الذين يةرتكو  يف ال عثات يقل 
عةة   جمةةراه الط ي عةة ل  يرضاءل بالنس ة اىل غريهم، هذا  من أجل أ  ي خذ ال

 ل :هقرتح ماي
سةة ة أل ةةة  -أ أ  تكو  ال عثات حسري ه وس األلوية، أي جيري ا  التقل ه

 األكراد من ربع جمموع امل عثني اىل اخلارج  لو كاهوا د   املسروى؟! 
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ا  ترتل ال عثات اىل مجيع أقطار العامل د   االرت اط باقطار معينة،  -ب
 اذ ا  العلم ال موأن ل .

عري العراق  من اخلرباء  االخصاييني ا  تكو  ال عثات حسري حاجة الة -ج
  ا  تعين مناية خاصة بالنواح  الصنامية  الركنيكية.

ا  ترام  يف ق ول الطالري لل عثة درجات در س االخرصاص  ال ر س  -د
 الضر رية لل عثة فقو ال املع ل العا ، كما هو مر ع اال .

من خرجي  ا  يط ق ه   الةر ط املذكورة أماله مل  أالب ال عثات  -هـ
 الكليات  املعاه  من خرجي  الكليات  املعاه  العالية.

 توليع الكليات  املعاه  العالية: -6
سةةروى  لةة  م تةة ء م تةة رري  لةة   غةة اد  ا  حصر الكليات  املعاه  العالية ب 
الثقافة يف ال الد. فال راتة يف بغ اد بالنس ة اىل أالب بقية االلوية تكلف غاليا 

مةةر  تضع شر  العراقيل  ا صةةادية األ لعق ات امامهم  خاصة من الناحية االقر
الذي يثدي اىل حرما  م د من الطالب من مواصلة ال راتة. لذا هرى من األ فق 
توليع بعض الكليات مل  بعض األلوية. ال  القيا  بهذا العمل ــ مل  ما هعرق  

كةة ار املع يةةة  ةةةاء كل مةةني ــ حيل مةكلة هذا احلرما  اىل ح  ك ري. فمثال اه ل
كةةوك    العالية أ  كلية اهلن تة يف لواء كركوك تسهل ال راتة لطالب الوية  كر
صةةي لة يف  طةةري أ  ال يةةة ال موصل  السليماهية  اربيل( كما ا  اهةاء كلية ككل

  ال صرة( مر عة يف كثري من األقطار اال ر بية  األقطار الةقيقة.
 شر ط الق ول يف الكليات  املعاه  العالية: -7

 ا  هرام  يف ق ول الطالب  املعاه  العالية العراقية الةر ط الرالية: هقرتح
 هس ة ه وس االلوية. -1
 در س االخرصاص ال املع ل العا . -2
 م   االلر ات اىل تنة الرخرج. -3
 م   االلر ات اىل ممر الطالري. -4
 فرح امل ارس: -8

ترا  قامل رغم قلة امل ارس  املروتطات  الثاهويات بوج  خاص يف كرد
لةةذا  سةةخي ة!  حكومة العه  ال اي  بس  بعضها مرذرمة يف ذل  بةر  االمذار ال
جةةة  يةةة  حل  هةةا راهو لةةذكر من خنةةص با هرى من الضر ري امادة فرحها مجيا  

  كويسنجق(.
رم هنال  بعض املناأق األخرى حتراج اىل مروتطات  راهويات اذ ا  معظم 

من امل ارس االبر ايية بس ري فقرهم الطالب ينقطعو  من ال راتة بع  خترجهم 
ضةةر رية   م   لكنهم من الس ر اىل مناأق أخرى. لذا هقرتح فرح امل ارس ال

 هلم  خاصة م ارس ال نات.
 األقسا  ال اخلية: -9
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حير  الكثري من الطالب  خاصة أالب القرى  االرياف من مواصلة ال راتة 
رس يف قراهم.  لع   لكنهم املروتطة  االم ادية  ذل  لع    جود تل  امل ا

لةة   حتةةثهم م ملةة ارس   من الس ر اىل امل   أ  املناأق الت توج  فيها تل  ا
 مواصلة ال راتة بلهف  اهرما . 

 اكمال هواقص امل ارس: -10
 هقرتح بة   ذل  مايل :

 ت  الةواغر بامل رتني االخرصاصيني أ  اااضرين ذ ي الك اءات. -1
بةةالنواح  ا -2 مةةا   ملةة ارس االهر يةةز ا ضةةاح  جته تةةايل االي يةةة    لعمل

 باملخرربات  املكر ات.
تةةية  -3 توجي  الطالب حنو النةاأات املخرل ة، أي تةكيل اللجا  امل ر

 الت منعها العه  ال اي   ذل  حتل اشراف امل رتني الذين هلم مثهالت خاصة.
قةة   -4 طةةر العرا خةةل الق تةةية دا سةة رات م ر يةةا  ب لةة  الق تةجيع الطالب م

 ارج . خ
االمرناء بامل ارس املسايية مبا يك ل للطالري املساي  الرعلم  الرق    -5

تةة   تةةوى  هلةةم  هةةم   م   فسح اجملال بالر ري  ل عض اااضرين الذين ال
 الةواغر.

 م  ي  املعوهة للم ارس األهلية العراقية اتوة بامل ارس الرمسية. -6
مةةن -7 تةةو   لةةت  م   حت ي  االجور الت يرقاضاها امل ر ضةةرات ا ااا

 يلقوهها بنسري ر ات هم الالف العه  ال اي . 
حيث كاهل اجور امل رس من اااضرات الت يليها الترجا ل هس ة معينة 
من رات   فا  لادت من ذل  قطعل من  يف حني كا  اااضر غري املنرم  اىل 

 األترة الرعليمية يق ض من االجور ما شاء ل  ا  يق ض.
 ل املعارف: تطهري جها -11

نةةا يني  لةةوأنيني  امل ضةة  ا يةةة  يةةالت ارهاب ةةةن  يةة  ب قا  رجال العه  ال ا
لالترعمار  الرجعية فةرد ا  مذبوا  فصلوا  ماروا يف االرض فسادا ما ألري 

 هلم ا  ي علوا. لذا هقرتح:
تطهري جهال املعارف من اخلوهة  اذهاب العه  ال اي  الذين ت  وا فصل  -1

يةةاري  اال ةةةري  الغ سةةجو   ت هةةم يف ال طةةالب  لج تةةني  ال مةةن امل ر حةةرار 
  املعرقالت.

يةةا   -2 لةةهم للق تطهري جهال املعارف من الذين ليسل ل يهم ك ةةاءات تثه
 بواج اتهم، ليحل حملهم ذ   املثهالت  القابليات املمرالة.

 قضية الرنقالت  مراماة حقوق األترة الرعليمية:  12
سةةوده كاهل مس لة الرنقالت بني املعلمني   امل رتني يف العه  ال اي  امرا ي

ال وض   يعم  االضطراب. اذ اهها مل تكن ختضع لنظا  حيم  الفراد األترة 
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العليمية حقوقهم. فحر  ذل  القاهو  الةكل  الذي  ضع  املسو لو  يف مه هم 
ملةة    تةةكنوا يف ا مةةة  مةةني مجا املةث   مل يكن يط ق. فق  كا  من بني املعل

 ير ا القرى مطلقا  مل  العك  فمن بينهم مجامة اخرى تنة(  مل 20لهاء  
بقوا يف القرى تنوات  تنوات  مل ينقلوا اىل امل   رغم أل اتهم امللحة رم ا  
لةةم  كةةا  املع يةةة. ف صةةرفني  االدارات اال الرنقالت كاهل خاضعة ملةيئة املر
كةةا   قةةل  خةةرى  يف أي   قةةة اىل ا مةةن منط لةةم  مةةرة ق يةةا  قةةل ادار سةةكني ين امل

 فرتاضات تياتية حبرة  من اجل ذل  هقرتح مايل :األ
يةةث  -1 مةةن ح  ضع هظا  خاص يثمن احلق  املسا اة ملعلم  االبر ايية 

 هقلهم من القرى اىل امل    بالعك .
سةةليم  اىل  -2 مةة   ت عةةارف   شةةراف  لارة امل اخضاع الرعليم االبر اي  ال

كةةن اال مراق ةةة االدارات االية براتا اذ ا  الغرض من ذل  يف العه   ال اي  مل ي
 املعلمني يف القرى  األرياف مراق ة بوليسية.

خةةر  -3 امادة النظر يف قضايا امل رتني الذين هقلوا  شرد ا من لواء اىل آ
 ب  امر ادارية د   أي مربر شرم  فلحقل أضراراً كثرية من جراء ذل .

جلةةو-4 لةةم  ا صةةابهم الظ لةةذين أ مةةني ا جةةة امادة النظر يف قضايا املعل ر هري
هةة   جةةال األدارة يف الع صةةرفني  ر عةةض املر هةةا ب للرصرفات الكي ية الت قا  ب

 ال اي .
منح لصصات حملية كافية للمعلمني الذين ينقلو  اىل القرى  االرياف  -5

يةةا   لةة  الق  العمل مل  ت مني د ر ــ السكن  هلم كامريالات خاصة حتثهم م
 ت اب العيش كامل  . بواج هم يف مناأق مر خرة ال تروفر فيها ا

مراماة حقوق االترة الرعليمية كالسماح هلم بر تي  هقابة خاصة بهم  -6
  تقليل تامات ال ر س هلم.

 الرط يق -ب
من األهمية مبكا  ا  هضع بعض اخلطوط االتاتية اما  املسث لني حول 
يةةق  يةةا  برط  تط يق املقرتحات السابقة، أما تل  اخلطو الت حنن هرت يها الق

 ات ق ه :م
ا  تنظيم امور املعارف يف املناأق الكردية  حل املةاكل املرعلقة بها  -1

عةةض  هلةةا ب كةةو   نةةة ت بةةادارة معي نةةاأق  لةة  امل بةةو ت كةةر يف ر يرطلري منا ا  ه 
عةةارف يف  شةةث   امل تةةنطم  فةةق  ا   مةةن اال  هةةرى  لةةذا  صةةة.  صةةالحيات اخلا ال

خةةاهقني   صةةل كردترا .   ه  الوية السليماهية  اربيل  كركوك   ضةةية مو اق
تةةها  تةةرا ( يرأ عةةارف كرد الكردية( حتل اشراف دايرة اح ة ت م   م يرية م
م ير ي م   م ير معارف منطقة كردترا ( يكو  مسث ال اما   لير املعارف 
م اشرة.  اها هعرق  ا  تط يق املقرتحات السابقة منوط اىل ح  ك ري بر تي  

 هذه االدارة اخلاصة.
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تةةطا من اال فق ا  يكو  مق -2 ر هذه امل يرية مركز لواء كركوك لكوه   
 بني مجيع االلوية  املناأق الكردية.

ا  يكو  هلذا امل ير معا هو  يف مراكز االلوية األخرى، مسث لني امام   -3
 م اشرة.
اهنا هعرق  جالمني با  السي   رفيق حلم ( هو الةخص الذي يصلح  -4

 هرايف شث   الثقافة الكردية.هلذا املنصري لكوه  مربيا ق يرا  خ ريا ما
ت ليف جلا  لرل ة من امل رتني  االدباء  املثرخني األكراد تقو  كل  -5

غةةة  يةةة اىل الل يةةة  االدب رةةري العلم مجةةة الك جلنة حسري اخرصاصها  بر ليف  تر
 الكردية( حتل اشراف  لارة املعارف.

هةةذه جعل الر ري  باللغة الكردية يف امل ارس االبر ايية امر ةةارا  -6 مةةن 
مةة اد  يةةرم ا السنة  تط يق ه   املادة يف امل ارس املروتطة  الثاهوية حاملا 

 الكرري املقررة باللغة الكردية. 
يةةة يف  -7 االيعال اىل م رت  املروتطات  الثاهويات باترعمال اللغة الكرد

ميةةة  رةةري الق  الصف أرناء شرح ال ر س ابر اء من هذه السنة  االترعاهة بالك
 يرم ام اد الكرري املقررة باللغة الكردية. كمصادر ريثما

نةةاأقهم  -8 تةةني اىل م مةةني  امل ر مةةن املعل ةةةررني  ةةةردين  امل مةةادة امل ا
 لالتر ادة منهم يف الر ري  باللغة الكردية.

ةةةر  -9 رةةاليف  الن ضةةايا ال ةةةرغلني بق يةةة للم يةةة  معنو ئةةات ماد مةةنح مكاف
 بية. الرتمجة  تةجيعهم مل  القيا  بال حوث العلمية  األد

فرح د رات خاصة للمعلمني  امل رتني األكراد الذين اليرقنو  اللغة  -10
 الكردية قراءة  كرابة لك  يرمكنوا من القيا  بواج اتهم مل  الوج  االكمل. 

 
 
 

 7/2/2005( رؤذى 15رؤذنامةى )ضاوديرر( ذمارة )
 بةرِيرز مةال بةختيارو

 حةوجيةو نةخشةى نويَى تريؤرو تةعريب
بةةةرِيَزى وتارةك مةةةى  شةةانة، لةرؤذنا بةةةو ناوني بةةةختيار،  مةةة   ةى بةرِيَز 

مةةارة  ضةةاوديَر(ى ذ بةةةختياريَكى 27/12/2004رؤذى  12) مةةة   ، وةك 
نووسةرل بةرز نرخاند، ضونكة نووسةر بةوردىا دةستى خستؤتة سةر ئةو 
خالَة ترسناكانةى لةحةوجيةوة بةرةو رِووى كورد ئةبنةوة. بةآلل وةك مة  

ريَكى ئةندامى سةركردايةتى )ى.ن.ك( كة ئةركى جيَبةجيَكردنى راى بةختيا
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سةةةر  سةةتةيةكى لة شةةا هةلَويَ جةةؤرة، ئة لةةةو  تةةاريَكى  طشتى لةئةستؤداية، و
 بكرآ!! بابزان  ضؤن؟

مة  بةختيار خؤى دةركةوتوترين سةركردةى ئةو لةشكرة كورديية بوو 
نةةةوةو تةةة رية ثاككرد كةةةرو  لةةةرؤذانى  كة خانةقينى لة ةرةبى داطري هةةةر 

ى  يةكةمى ئةو داستانة شكؤدارةوة، لةكاتى جةنطى رزطاركردنى  يَراقدا سالَ
لةةةو 2003 ، منداآلنى خانةقينى بةسروودى ئةى رةقية طؤشكرد، نةئةبوو 

وتارةيدا ئةوة بؤ سةركردايةتى كوردستان بةكاريَكى ضاك بةميَرآ كة )ئةو 
يةةدا طر نةةى بةخؤ سةةتا دا هةةةتا ئيَ شةةتنى سةركردايةتيية،  بةةةر كو تةةووة، بةرام

رؤذانةى كوردو ناضاركردنى كورد بؤ كؤضكردنء بةجيَهيَشتنى ناوضةكة!!( 
سةةتان،  ئةوة ت ليَكدانةوةيةكة كة دواى ضةندين سةدة، سةركردايةتى كورد
بةئةزموونة دؤرِاوةكةى مةسيحدا بضيَتةوة كة ئةيوت: ئةطةر شةثازلةيةكيان 

ثت ئامادةكة بؤ شةثازلةى دوةل! سرةواندة روومةتى راستت، روومةتى ضة
ئةوة بوو ئةو ئةزموونةى مةسيح، بةلةخاضدانى خؤى كؤتايى هات، بؤية لةو 
شةةةثازلةى  يةةان  شةةةثازلةيةك، دة بةةةرو  سةةيحيتان بةرام يةةاى مة رؤذةوة دن
كوشندة ئةوةشيَننةوة كة دواهةمينيان ئةو شةثازلة كوشندانانةية ئةمريكا 

 ئةيسرةويَنيَتة تريؤرستان.
بةةؤ ئاخر  ئةزمونطةرى كة ئةمرِؤ تةنطى بةفةلسةفةو بريدؤزة هةلَضنيوة، 

نةةة  كةةريَنء ئةزموو ثةةةيرِةو ب سةةةركةوتووةكان  نةةة  كةةة ئةزموو يةةة  ئةةةوة ن
ئةةةزموونيَكى  نةةةقينن  كةةةى خا نةةريَن؟ ئةزموونة سةةةرنةكةوتووةكان وازليَبهيَ
ضةةة بة ةةةرةبكراوةكانى  جيةةةو ناو سةركةوتوو بوو، ئةبواية لةكةركوكء حةو

نةةة تريشدا ئةةةو ئةزموو ضةةةوانةى  نةةةك ثيَ يةةة،  ثةةةيرِةو بكرا ، هةمان ئةزموون 
ستايش بكرآ!! يا ئةوة بةرِةوا بؤ سةركردايةتى كوردستان بةميَردرآ كة 
ضاوةرِوان بكا، تا )تريؤرستان نةخشةى تاكء دوو دوو تريؤركردنى هاوآلتى 
سةةةركردايةتى  سةةا  كةةورد( ئةو قةةةتلو امى  مةةةألء  شةةتنى بةكؤ بةةؤ كو طةةؤرِن  ب

وردستان، كةثةنكى دواى بارانيَكى لةو جؤرة لةسةر كات! يان ئيَستا تةنيا ك
هةةةتا  كةةا  مةةار ب سةةايى تؤ نةةدنء داواى يا بةوة داب  با كة )هةنطاوى راطةيا
بيَطوناهى كوردو تاوانى تريؤرستةكانء ثشتيوانةكانيان، باشرت بضيَتة ناو راى 

تةةا سةةتى  نةةة ئا سةةتان بيطةيةن طةةةورةترو طشتييةوة!!( يا )كاتا تريؤر وانى 
سةةاييةكان  طةةا يا ثيَويستى كرد كورد دةستبكاتةوة، با  ى راى طشتىء دةز
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نةةاو  سةةتانةى  ئةةةو ر كةةراوة( وةك  بةةةرطرى  ضةةارى  كةةورد نا تةةةوة  سةةاغ كرابيَ
 كةوانةكان كة لة وتارةكةدا هاتوون!! 

راستييةكةى، وةك  ةرةر خؤيان ئةلَيَن: ) يفل ايديد اّ  ايديد ــ ئاسن 
ناضةميَنيَتةوة( يا وةك فةرموودةكةى يةزدان: )ومن ا تدى  ليكم  نةبا ئاسن

سةةةرتان،  مبثلفأ تدوا  لية  كةةردة  ما ا تدى  ليكم ــ ئةوةى دةستدريَةى 
ــ    جزاء السيئة تيئة مثلهابةهةمان جؤر دةستدريَةى بكةنةوة سةر( يا )

تان، سزاى خراثة خراثةى وةك خؤيةتى(، ئةمرِؤ ئةركى سةركردايةتى كوردس
ـ  ـ ئةوةية: بةر لة فاوى قةتلو اميَكى ترى كورد، بةربةستى ئةو  فاوة بكا 
مةةةكانى  كةةةركوك، لةئةندا غةةداو  فةةةرمانرِةوايانى بة شةةيَك لة كةةة بة ئةةةمرِؤ 
ثةةؤليسء  سةةايشء  لةةةدةزطاكانى ئا يةةةك  سةةتاننء ذمارة سةةةركردايةتى كورد

ذيَكى ئاوادا سةرباز سةربةو سةركردايةتيةن، سةربارى هيَزى ثيَشنةرطة لةرؤ
تةةاكء دوو  ئةو سةركردايةتيية نةتوانا، يا نةيةوآ بةربةستى كوشتنى تاك 
دووى كورد بكا، يا تؤلَةيان بسةنا، سبةى ضؤن ئةتوانا بةرى قةتلو اميَكى 
اى  لةو جؤرة بطرآ يا تؤلَةى بكاتةوة!؟ بةتايبةتى وةك لةتيَطةيشتنى تيَكرِ

هةةيض  وتارةكةدا دةرئةكةوآ، ئةو سةركردايةتيية تا ئيَستا بؤ ئةو مةبةستة 
نةخشةو ثالنء بةرنامةيةكى نيية!! حكومةتى  يَراقيش، وةك لةوتارةكةدا 

دا نةناوةو ثا ناضا  58هاتووة )هيض هةنطاويَكى لةجيَبةجيَكردنى مادةى 
 بشيةوآ جيَبةجيَى بكا(. 

شةةى  يةةةك هيَر سةةتا  ئةوة هيض شانازييةكء جةواميَرييةك نية كة )هةتا ئيَ
لةبةرامبةر هيَرشةكانى ئةواندا، بةبةرنامة جيَبةجيَنةكراوة( لةكاتيَكدا كورد 

شةةةرِى  طةةةرىء  شةةةرِى تايةفة ئةوان بةنةخشة بةردةوامن!! خؤثاراس  لة
يةةةى  شةةوو دريَةي نةةىء ث ئةةةل )هيَن بةةؤ  يةةة  سةةاويَك ن يةةانوو و ثا هةةيض ب ناوخؤ، 
كةةةين  بةةةراورد  مةةان  جنةةا خؤ ئةةةوةش ناطو سةةتان!!(  سةةةركردايةتيى كورد

ةمريكاو بلَيَ : ئةو ضارى تريؤرى بؤ ناكرآ، ئيَنة ضؤن؟ ئةشا ئةمريكا بةئ
بةثاى ثيالنء بؤ بةرذةوةندى مةبةستةكانى خؤى، طةىلَ ضاوثؤشى بكا، يا 
ضةةةكةو  لةةَةدبا بةناو شةةارةزاو نابة يةةا نة بةةدا،  بةةةل بارودؤخة يةةَةة  يةةةوآ در ب

يةةة، وةك لةةةوةدا ن يةةةكى  مةةةرِى  بةتريؤرستان، بةآلل كورد هيض بةرذةوةندي
يةةا  بةةدآ،  تةةة  قوربانى، ضاوةرِوانى ضةقؤى  ةرةبى تة رية با، يا بةبارم
كوردةكان ناضار كريَن شويَنةكانيان ضؤأل بكةن، كورد نةشارةزاو نابةلَةديش 
ئةةةل  كةةانى  جيةةةدا، كوردة كةةةركوكء حةو بةةةتى لة نية بةو تريؤرستانة، بةتاي
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ؤ هةر ناوضةية، يةك بةيةكء ماأل بةمالَى بة سيةكانى دويَن ا ئةزانن كة ئةمرِ
نةةىء  نةةة )هيَن ئةوانن ئةجنامدةرى تريؤرى ئةل ناوضةيةو كيَشةى ئةل كوردا

ثرسيارةكة ئةوةية: ئاخؤ ئةل ثشودريَةى( سةركردايةتى كوردستانة. ئيَستا 
سةركردايةتؤ كوردستانة، ئةو هةموو ضةكء لةشكرو سامانةى بؤ ت كاتيَكى 

هةةةةلَطرتبا!؟ نةةة  سةةةركرداي تةنطا يةةةا  نةةةىء بر ئةةةةو هيَن سةةةتان،  ةتى كورد
ئةةةمرِؤى  شةةةكانى  ثشوودريَةييةى بؤ شةرِى ناوخؤى كوردستان هةبواية، كيَ
كورد، بةتايبةتى تريؤر لةدذى كورد، ثيَويستى بةضارةسةرى كوتوثرِو تةما 
كةةةى  بةةؤ ئةزموونة فةةةرين  ضةةاونووقاندن.. ئا سةةاردىء  كردن هةية، نةك خةم

 حةوجية. خانةق ء شةرل بؤ ئةزموونى كةركوكء 
سةةةةليَنانى 

22/1/2005 
 
 

كررةى  مررارة  30/1/2005هةلَبذاردنة هرراوبري ذ مررةى  رؤذى  21بررؤ رؤذنا
11/1/2005 

 
 كاميل ذير:

 دةنط دةدةين بةو ليستةى بريو بةرنامةيان لةئيَمةوة نزيكة
ىا بريض دةيط  ال بو  ا  ىا برياليو اورداله تي  ل َؤئامادةاسديدال بو ن بؤ 

 ا ضو ا ليسا اان ئاشكسال اسالن، ليساو ئ  الن دهار ي بو ؟!  ى لَئذالردي اان،
يررر: يررل ذ سةةتان  كام لةةةمانى كورد بةةةاردنى ثةر بةةؤ هةلَ تةةةنيا  نةةة بة ئيَ

طةةةرى  سةةةدامةوة، ئة نةةى  كةةةوتنى رذيَ لةةةدواى  بةةووين،  نةةدا  لةخؤئامادةكرد
هةلَبةاردنى دوةل ثةرلةمانى كوردستان دروست بوو، ئيَنةش  مان باشبوو 

هةة سةةتيَكنان  كةةةرد. لي نةةةوةمان  ضةةةندين كؤبوو سةةتة،  ئةةةو مةبة بةةؤ  ةبا، 
كةةرد، رؤذى  شةةةوة  لةةةهاوبريانى دةرةوةى وآلتي يةةةك  نةةدميان بةذمارة ثةيوة

نةةان  29/4/2004 سةةليَنانى، كؤرِيَك كةةؤى  شةةكى زان كةةؤليجى ثزي لةةةهؤلَى 
بةست، كؤرِةكة، ئةطةرضى بةناونيشانى )ضارةسةركردنى كيَشةكانى كورد 

لَةتييةوة( بوو، بةآلل لةدةرطاى هةلَبةاردنيشنان دا. لةرِيَطةى ياساى نيَودةو
لةل دواييةشدا ليستيَكنان طةآللَة كرد، ليستةكة سةرةتا بريتى بوو لةهةشت 
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زيارو  ثاريَزةرو ضوار مامؤستاو ثرؤفيسؤرى زانكؤو دوو مامؤستاء يةك ئةندا
ةرو دوو فةرمانبةرو دوو نوسةرو رؤذنامةنووسء يةك هونةرمةندو يةك بةلَيَند

بةةةجؤرةكان.  نةةا جؤر شةةةء توا يةك ثزيشكء نؤ خوشكى هاوبري لةخاوةن ثي
بةةةآلل  كةةةين،  يةةاتر  جةةار ز بةتةما بووين بةشداربووانى ليستةكةمان ضةندين 

 بةهؤى هةنديَك ئاستةنطيةوة، هةلَويَستةيةكنان بؤ كرد.
 ىا بريض ئاسا ي  اان ضو بو ن؟

 ر! لةراستيدا ئيَنة ئةو يةكةل: دانانى برِى ثيَنج هةزار دؤ كاميل ذير:
برِة ثارةيةمان لةدةستدا نةبوو، دوةل: ماوة نةدان بةكوردانى هةندةران بؤ 
بةةؤ  دةنطدان بؤ ثةرلةمانى كوردستان! ئةوة ئةطةر بؤ هةموان زيانيَك با، 
لةةةكيس  طةةى  ليستةكةى ئيَنة زيانيَكى زياترة، ضونكة ذمارةيةكى زياتر دةن

هةةةموو  ئةداين. سيَيةل: ئةو مةرجة كة شةةةكى  ئةةةبا ثيَ لةسةرةتاوة وتيان 
ئةةةوةى  هةةؤى  ئةةةبووة  كةس خؤيان لةناوةندةكاندا ناونووس كةن. ئةمةش 
ئةةةو  بةةدةنا،  نةةان  بةةوون دةنط نةةة  يةةواى ئيَ طةةة ه كةةة جيَ نةةاحيزبى  خةةةلَكى 
)خؤناونووسة( نةكةنء رؤذى هةلَبةاردن مافى دةنطدانيان نةباء دةنطدانةكة 

 ثاوان با تةنيا بؤ حيزبةكان.
 ا بريض ئاها ىيض ث هوةيده ااان ب ليسا اايو تسة ة اسد  ة؟ ى

بةةووين،  كاميل ذير: نةةةدا  نةةةوةو ليَكدانةوا سةةتةء بريكرد لةةةو هةلَويَ ئيَنة 
مامؤستا بةهادين نورى ثةيوةندى ثيَوةكردينء وتى ئيَنةش، ضةند كةسيَكى 

ى يةك بياَليةن، ليستيَكنان هةيةو ثارةكةمشان داوة. داواى ليَكردين هاوكار
بكةين. بؤ ئةو مةبةستةو بؤ زياتر لةيةكرت طةيش ، ذمارةيةك كؤبوونةوةو 
يةةةين،  ئةةةوان ثيَكنا نةةةو  نةةةى ئيَ دانيشتنان كرد. كاتيَك طةيشتينة ئةو ئةجنا
سةةةؤنى  شةةةكةش كؤمي مةةةان ثيَ سةةةتةكةى خؤ ضةةةوو لي ئةةةةوة بةسةر مةةةاوةى 

بةةةكان، د لةةة حيز يةةةكيَك  شةةةوة،  يةةةكى تري يةةان هةلَبةاردنةكان بكةين، لة  اوا
لةةان  مةةدا و بةة . لةوةآل ليَكردين، بةناوى بياَليةنةوة، بةشدارى ليستةكةيان 
هةةيض  طةةةأل  كةةةين لة جةةؤرة ب لةةةو  شةةدارييةكى  نةة  بة مةةادة  ئيَنة وةك تاك ئا
جةةةى  بةةةو مةر كةةةين  كةةارى ب ئةةتالف( هاو شةةا وةك )  بةةةآلل ئة كةةدا،  حيزبيَ

هةةةبا، لةثةرلةماندا كةسايةتى ليستةكةمان ةيَناء مافى راى جياواز مةةان 
 ئيرت ئةو حيزبة نةهاتةوة بة ماندا.

 ىا بريض ب ريام   ليسا ا تان ضو بو ؟ 
بةرنامةيةكى طشتطريى فرة بابةت بوو، ليَرةدا تةنيا هيَنا  كاميل ذير:

 بؤ ضةند خالَيَكى ئةو بةرنامةية ئةكةل: 
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شةةوورى  -1 سةةيةكةى با قةةةوارة سيا كةةةرتبوونيَكى  هةةةر  وةستان دذى 
يةةا  سةةتان،  كةةة كورد بةةةجؤريَك  سةةتانةوة  كةةةرانى كورد سةةتنةوةى بةداطري بة

ئةةةل  نةةى  تةةةوةو فراوانكرد كةةةمانى ليَبكةويَ يةةةتى طةلة سةةتةيىء كؤيلة ذيَردة
 قةوارةية تارِادةى ناوضة كوردستانيةكانى موسألء كةركوكء ديالةو كوت.

هةةؤى  -2 بةةوة  يةةةى  جةةؤرة حيزبايةتي كؤتايى هيَنان بةثاوانكردنى ئةو 
لةةةتك نةةاوخؤو  سةةتانء شةةةرِى  سةةامانى كورد تةةاآلنكردنى  سةةتانء  ردنى كورد

شةةتىء  سةةايىء رةو سةةىء يا يةةىء سيا كةةارطيَرِىء دارا دروستبوونى طةندةلَى 
 ضاوثؤش  لةبة سىء ناثاكان.

دارِشتنى دةستوريَك بؤ قةوارة سياسيةكةى باشوورى كوردستان كة  -3
 حوكمء سةروةريى ياسا لةو دةستورةوة سةرضاوة دةطرآ.

 ميَةووى كورد لةديديَكى نةتةوةييانةوة.نوسينةوةى  -4
مةةةةتى  -5 نةةةةى حكو ضةةةنة طةجني سةةةتان ب تةةةةكانى كورد هةةةةموو داها

نةةةماى  هةةةلَطريآء ب نةةة  كوردستانةوةو دةستى حيزبةكان لةسةر ئةو داهاتا
 )ئةمةت لةكوآ بوو؟( ثةيرِةو بكرآ.

 دامةزراندنى سوثايةكى بةرطرى يةكطرتوو بؤ كوردستان. -6
يةةةةك نةتةو -7 هةةةةموو كةةةورد  شةةةتنانةو  يةةةةك ني سةةةتان  يةةةةو كورد ة

سةةةربةخؤيىء  كةةوردو  يةةةكيَتى  بةةؤ  دةستكةوتيَكى سياسى ئارِاستة ئةكةين 
 يةكطرتنةوةى ثارضةكانى كوردستان.

قةةةوة،  -8 مانةوةى باشورى كوردستان، لةل قؤناغةدا بةدةولَةتى  يَرا
ى بةندة بةوةوة كة ثةرلةمانء حكومةتى ناوةندى لةبةغدا، دان بنا بةفيد رالَ

راستةقينةو دياريكردنى سنورى سروشتى كوردستانء فراوانكردنى هةريَنى 
كوردستان تا رادةى ئةو سنورة سروشتييةو دان بنا بةمافى نةتةوةكةمان 

 لةدياريكردنى ضارةنووسى خؤيدا بةرِةهايىء بةبا مةرج.
ئةوة بةطشتى هةنديَك لةو خاآلنة بوون كة ئةشا جياكةرةوةى ليستةكةى 

بن لةليستةكانى تر. ئةطينا ئيَنةش لةبارةى دميوكراسىء مافى مرؤظء  ئيَنة
شارستانىء ئازادىء مافى كةمينةكانء يةكسانى هةردوو رةطةزو  يلنانىء 
ئةةابورى وآلتء  يةكسانىء دادى كؤمةآليةتىء جياكردنةوةى دةسةآلتةكانء 
نةوتء ئاوو ذينطةو رؤشنبريىء زانستء وةرزشء.. هتد وة بارى سةرجنى 
خؤمان هةبوو. ئةل ثةرلةمانةش، وةك ئةلَيَن ئةطةر ماوةكةى يةك ساأل با، 
مةةان  سةةةى تر سةةتء ق سةةا هةلَويَ ئةوا بؤ هةلَبةاردنيَكى تر زؤرى ناميَناء ئةو

 ئةبا.
 ىا بريض ئ   ئيَساا دةيط ب اام ليست ئ دةن؟ 
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نةوة  كاميل ذير:  يةنطرى ليستيَك ئةب  كة زياتر بريو بةرنامةيان لةئيَ
نةةازان  نز بةةةطوجناوى  ضةةى  نةةة ئةطةر يةةَراقيش، ئيَ بةةةاردنى   بةةؤ هةلَ يك با، 

سةةتى  ئةةةدةين بةلي نةةط  طةةدةر، دة بةةةآلل وةك دةن خؤمانى بؤ كانديد بكةين، 
نةةاكوردى  سةةتيَكى  بةةةهيض لي كةةةأل  كورديى هاوبةش، بةمةرجى ئةل ليستة تيَ

 نةبا.
 

سيرشةمة  855رِورذنامةى بةرِيرزى كوردستانى نوىر ذمارة: 
6/12/1994 

 
 تريوَرو غافأل كوذى لة كوردستان دا

 كىَ لىَى بةرثرسيارة...
 ضوَن بنـــةبرِ دةكرىَ؟
 طةاوطوَه ك ل ا   سياس مت دالر  رؤ  ياائريالن

 
طوىَبيستى وشةى تريوَر دةب  راستةوخوَ كوَمةلَيَك حالَةتى  هةر كة

يةوة ناخوَش لة هةستء نةستدا جيَطر دةبيَتء مرؤظـ لة باريَكى ئاسايى
دةضيَتة باريَكى دةروونى خراثء سةرجةل كارة دزيَوةكانى وةك ترسء 
هةرِةشةو نةمان... هتد دةضنة بريو هؤشىيةوةو دووضارى شةكةتبوونى 
جةستةيى دةبيَت. هةر بؤية ئةو كةسانةى يان ئةو  يةنانة كة رةفتارى 
 تريوَرستانة ئةجنال دةدةن، كةسانى نةخؤشء دذ بة ئاسودةىء ئاسايشى

خةلَك  كةسانيَكن كة بوونةتة داردةستى كؤمةلَة تيَكدةريَك كة حةز بة هيض 
طؤرانيَكء بةرةوثيش ضوونيَك ناكةن، بة  ةقليةتيَكى دوطنا بريدةكةنةوةو 
تةماشاى دةوروبةر دةكةن. جا هةر لةل روانطةيةشةوة ئاشكراية كة تريوَر لة 

 كوردستاندا تا ئةندازةيةك ثةرةى سةندوة.
ة رةفتارة دذ بة مرؤظايةتىء دزيَوو ترسناكة ئةطةر سنوريَكى بؤ ئةل جؤر

دانةنريَتء كاريَكى جديانةى لة  يةن دةزطا بةرثرسةكانةوة بؤ نةكريَت ئةوا 
ثشيَوى سةرانسةرى كوردستان دةطريَتةوةو دةبيَتة ريَطر لةبةردةل 

 ثيادةكردنى دميكراسيةتء ئةركة نيشتنانىيةكانى ئةمرؤ و سبةينى.
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بؤية بة ضاكنان زانى كة كةسانى سياستنةدارو ياسا ناسء جا 
دميوكراتيخواز بانطيشة بكةين تا راوبؤضونى خؤيان لةسةر ئةل دياردة 
تيَكدةرو ترسينةرة خبةنة روو. بةو ئوميَدةين كة ئةل راوبؤضونانة ببيَتة 

 هاندةريَك بؤ ضارةسةركردنء بن برِ كردنى ئةل دياردةية.
 ئا/ ب شو رهثؤرتا 

 بةريَز كاميل ذير/ ثاريَزةر:
ئةطةر فةرمانرةوايان لةوآلتيَكدا خؤيان ريَزى ياسا نةطرن، ياخود تواناى 
ئةوةيان نةبىَ كة دةستوريَك بؤ وآلت دابنيَنء كؤمةلَيَك ياسا لة ضوارضيَوةى 
ئةو دةستوورة دا نةبىَ، ئيرت ضؤن ضاوةروان دةكةن خةلَكى سادةو نةزان 

ظـ بطريَت، كةواتة بؤ ئةمرِوَى ئةل تاقىكردنةوةيةى ريَزى ياساو مافى مرؤ
هةريَنى كوردستان ثيَويستينان بةدةستووريَك هةية بؤ وآلت. ئينجا كؤمةلَيَك 

 ياسا كة لةطةأل بارودؤخى ئةمرِوَى كؤمةلَطاى كوردةواريدا بطوجنىَ.
ئةطةر حكومةتى هةريَنى كوردستان، طيانى بةبةردا نةكرىَ، واتة هةموو 

تيَكى جيَبةجيَكردنءياساكارىء دادوةرى تةواوى نةبىَ، بةبىَ دةستةآل
دةستيَوةردانى حيزبةكان، ئةوا ئةو حكومةتة هةر بةئيفليجى ئةميَنيَتةوةو 
نةياسا جيَبةجىَدةكرىَ، نة ريَزى مرؤظيش ئةطرييَت. وةك ئةبين  ئةمرِؤ 

وانى تريؤر طةيشتؤتة رادةيةك كة دةستدريَةى ئةكريَتة سةر تةنانةت ثيا
ياساو دادوةرو ثاريَزةر، كة ئةمانة ثيشةو كاريان تةنيا جيَبةجيَكردنء 
ضةسثاندنى ياساية. بةراى من باشرتين ضارةسةر ئةمرؤ بؤ هةريَنى 
كوردستان ئةوةية كة مل مالنبَى حيزبةكان، جارىَ دواخبرىَ تا كاتى ئةل 

مةرجانةى كة  تاقيكردنةوةيةمان ئةطاتة قؤناغيَك كة تةواو خوَى بطرىَو ئةو
بؤ قةوارةى حكومةتيَك ثيَويستة دابينكرىَ، ئةوساكة مةترسى هةرةسء 
رووخانيَكى ترمان نةما، ئةوسا مل مالنيَى حيزبايةتيش كاريَكى خراث نابىَ. 
خالَيَكى تر ئةوةية كة بةطورجى دياردةى ضةكدارى نةميَنيَتء هةموو 

يَويست بةوة دةكات كة دةستةآلتيَك بدريَتة حكومةتى هةريَم. بؤ ئةمةش ث
كةسى يةكةمى ئةو حيزبانةى كة بارستاييةكى دياريان هةية، بةشدارى 
فةرمانرةوايةتى بنب. هةر بؤ ريَزطرتن لةدميوكراتيةتء ياساو مافى مرؤظــ، 
ثيَويستة ميللةت ثرِضةك بكريَت بة خويَندةوارىء روَشنبريىء هوشيارى. 

زى ياسا بطريَت هةروةها بايةخى ضونكة ئاشكراية نةتةوةيةك ئةتوانىَ ريَ
 دميوكراتيةتى بزانىَ كة هوشيارو روَشنبريبيَت.
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  31/8/1998دووشةمة  1687رؤذنامةى بةرِيرزى كوردستانى نوىر ذ 
 688برِيارى 

 لة ديدى ياساناسانى كوردستانةوة
 

 ئامادةاسديو/ ثارهَ ةرض ضيَ  ر ع ىل جؤآل  
 

دا 1991ت لةئابى ثاش داطريكردنى كويَ
بارودؤخيَكى سياسى ئالَؤز لةناوضةى كةنداودا 
هاتةطؤرِىَ، كة لةثيَناو طيَرِانةوةى سةروةريَتى بؤ 
دةولَةتى كويَت بةثشت بةس ء طةرِانةوة بؤ 
ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان، وآلتان 
كةوتنةخؤو ضةندين برِيارى طرنط لة يةن 

آلل دواى ئةجنومةنى ئاسايشةوة دةركران  بة
كؤرةوى كورد، بؤ رِىَطرتن لةثيَشيَلكردنى مافى 
مرؤظــ لةكوردستانء  يَراق لةثاش كؤتايىهاتنى 

ى نيَودةولَةتنى 688ئةجنومةنى ئاسايش برِيارى  5/4/1991جةنطدا لة 
دةركرد، كة بؤ كورد ئاورِدانةوةيةكى نيَودةولَةتى طرنط بوو. دواى 

ئةل برِيارة هاتةوةطؤرىَ. بؤ خامؤشيةك ئيَستاو جاريَكىرت ناوى 
تاووتوىَكردنى مةغزا ياسايىيةكانى ئةل برِيارةو كاريطةرى لةسةر ئاييندةى 

 ئةزموونةكةمان، كردنةوةى بةل ثرسيارانة بةثيَويست دةزان .
 ثرسيارى يةكةل:    
برِياريَكى )ملزمة( لةرووى ياساى نيَودةولَةتى؟  688ئايا برِيارى  ❖

 بوو بؤ بارودؤخيَكى تايبةتى؟ياخود تةنها توصيةك 
 ثرسيارى دووةل:    
ئايا جىَبةجىَنةكردنى برِيارةكة دةطةرِيَتةوة بؤ كةلءكورِى  ❖

 برِيارةكة لةرووى )ياسايى(يةوة ياخود خةلفيةى سياسى هةية؟
 ثرسيارى سىَيةل:    
تاضةند دةتوانريَت ئةل برِيارة وةكو مةرجة يةتيَكى قانونى دةوىل  ❖

يَت بؤ بةدةستهيَنانى دةسكةوتى سياسى لةئاستى ثشتى ثىَببةسرت
 نيَودةولَةتى لة يةن طةىل كوردةوة؟

 ثرسيارى ضوارةل:     
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لةداهاتوودا ئةل برِيارة جىَبةجىَ دةكريَت؟ ياخود وةكو ضةندين  ❖
 برِيارىرت دةكريَت بةقوربانى بةرذةوةندى تايبةتى دةولَةتان؟

 1991  ييسايو 5  688بسؤهار  )
 ئاساهشو ييَودة لَ توض ئ جنوم يو

سةركوتكردنى خةلَكى مةدةنى  يَراقىء ناوضة كوردنشينةكانى  .1
 مةحكول دةكات.

 داوا لة يَراق دةكات ئةو سةركوتكردنة راطريَت. .2
ريَطةيان  .3 سوورة لةسةر ئةوةى كةدةبىَ ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان 

 يةكى  يَراق.ثىَبدرىَ بؤ ئةوةى يارمةتىية مرؤيىيةكان بطةيةننة هةموو جيَ
داوا لةسكرتيَرى طشتى دةكا كة رِاثؤرتيَك لةسةر مةينةتيةكانى  .4

دانيشتووة مةدةنىية  يَراقىيةكانء بةتايبةت دانيشتووة كوردةكان 
 ئامادةبكات.

داوا لةسكرتيَرى طشتى دةكا تا بةثةلة ثيَداويستىيةكانى ئاوارةو  .5
 دةربةدةرة  يَراقىيةكان داب  بكات.

ى ئةندالء هةموو ريَكخراوة مرؤدؤستةكان دةكا تا بانطةشةى وآلتان .6
 لةل هةولَة فرياطوزارىية ئينسانىيةدا بةشداربن.

داوا لة يَراق دةكرىَ لةثيَناو جىَبةجىَكردنى ئةل مةبةستانة  .7
 هاريكارى سكرتيَرى طشتى بكات.

 برِياردةدرىَ كة ئةو مةسةلةية لةذيَر ليَكؤلَينةوةدا ةيَنيَتةوة. .8
 

 يي  هسضثارهَ ةر اام
 بسؤهارهَكو مول ةم  688بسؤهار  

لةرووى ياساى  688بؤ وةآلمى ثرسيارى ئايا برِيارى    .1
نيَودةولَةتييةوة مولزةمة؟ دةشىَ سةرةتا بثرس  ئايا ياساى نيَودةولَةتى 

لةئينطلتةرا  Austinخؤى لةخؤيدا ياساية؟ بة ى ياساناسيَكى وةك 
نيَودةولَةتى دانراوةو ناوى ياسايان  ياسانية، بةلَكو ئةوة ذمارةيةك رةوشتى

و   Ferrandiereو لةفةرةنسا Lassonليَناوة، لةئةنانياش 
لةسةر هةمان رابوون، بيانووى  Sterling Edmundeلةئةمريكاش 

ئةمانة لةثيَناسةى )ياسا(وة هاتبوو كةدةلَىَ: ياسا كؤمةلَيَك فةرمانة، 
ثاندنء جيَبةجيَكردنيشى دةستةآلتيَكى بةرزى ياسايى دةيسةثيَنىَء ضةس

دةكةويَتة سةر هةنديَك دةستةى دادوةرىء سةر سزايةك كةخةلَكى 
ناضاردةكا ثةيرِةوى بكةن. جا لةبةرئةوةى ياساى نيَودةولَةتى ئةو دةستة 
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دادوةرىء سزاييةى نية، بةياسا ناذميَردرىَ. ديارة كة بةياساش نةذميَردرا 
 مولزةل نابىَ.

وة، ضونكة كؤمةلَطاى مرؤظايةتى هةميشة ئةل راية زوو رةتكراية  
ثةيرةوى ئةو ياسايانةى كردووة كة لةئةجنامى  ورفء ريَككةوتننامةوة 
هاتوونةتة ئاراوة، واتا مةرج نية هةموو ياسايةك دةستةآلتيَكى ياسادانان 
داينىَ. ئيَستاش هةروايةو هةنديَجار   ورف يا ريَككةوتننامة يا برِيارى 

بةياسا دةذميَردرىَء ثةيرِةويىدةكرىَ. لةبارةى  ثيَشووى دادطاكان،
دةزطاى ناوبةيكردن  1899دةستةآلتى ضةسثاندنيشةوة، ئةوةبوو سالَى 

و دادطاى  1920لة هاىء دادطاى دادى نيَودةولَةتى هةميشةيى سالَى 
دانران.  1945نيَودةولَةتى بةثيَى ثةمياننامةى نةتةوةيةكطرتووةكان سالَى 

دطايةكى هةميشةيى لة هاى دانرا بؤ دادطايى كردنى لةل سالَيشدا دا
 تاوانكارانى جةنط.

لةبارةى مةرجى جيَبةجيَكردنى سزاكانيشةوة، بةكردةوة كؤمةلَطاى   
نيَودةولَةتى، طةىلَ سزاى سياسىء سةربازىو ئابوورى سةثاند، وةك ئةوةى 

كردنى بةرامبةر  يَراق كرا دواى شةرِى كويَتء سزاى جينائى وةك دادطايى
 تاوانكارانى جةنط.

كةواتة ئيَستا هيض طومانيَك لةوةدا نةماوة كةياساى نيَودةولَةتى   
ياسايةكى تةواوة. كةياساش ياساى تةواوبىَ، ئةوا بيَطومان مولزةمة بؤ 

 هةمووان.
برِياريَكى ياسايىء مولزةمة.  688لةو طؤشةنيطايةوة، برِيارى   

(ى برِيارةكة دةلَىَ: 1ةى )راسثاردة )توصية(ش نية. ضونكة برِط
)ئةجنومةنى ئاسايش ئيدانةى ئةو داثلَؤسينة دةكات كةبةرامبةر دانيشتوانة 
شارستانية  يَراقيةكان دةكرىَ لةزؤر بةشى  يَراقداو لةل دواييةشدا ناوضةى 
دانيشتوانى كوردى طرتؤتةوةو ئةجنامةكةشى هةرِةشة لةئاشتىء ئاسايشى 

 ت.نيَودةولَةتىء ناوضةكة دةكا
ليَرةدا وشةى )ئيدانة( هيض طومانيَك لةوةدا ناهيَلَيَتةوة كة يَراق   

(ى بةسةردا دراوة. ئةوةش 688بةتاوانكار ذميَردراوة، بؤية ئةو برِيارى )
ئةوة دةطةيةنىَ كةكؤمةلَطاى نيَودةولَةتى بةل برِيارة خؤى ئيلزال كردووة بؤ 

يارة جيَبةجيَكردنى ئةو برِيارة. واتا بؤ سةركوتكردن ى  رياق هةركات لةو برِ
 بدا، ئةمةش مةسةلةيةكى كاتى نية، بةلَكو دريَةخايةنة ئةطةر هةميشةيى 

 نةبىَ.
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بؤ وةآلمى ثرسيارى دووةل ئايا جيَبةجيَنةكردنى برِيارةكة    .2
تائيَستا دةطةرِيَتةوة بؤ كةموكورِى برِيارةكة لةرِووى ياساييةوة ياخود 

دا دةلَيَم ئيَوة بؤضى ئاوا بةرةهايى دةلَيَن ثيَشينةى سياسى هةية؟ لةوةآلم
ء ضةكوشى ئامادةو ناوضةى 36برِيارةكة جيَبةجيَنةكراوة؟! ئةى هيَلَى 

ئاسايشء هةريَنى نةفرِينء سزاى سةربازىء ئابوورى بةرامبةر  يَراقء ئةو 
هةموو ريَكخراوة مرؤييةء ناضاركردنى  يَراق بؤ ريَثيَدانيانء برِيارى 

 ؟ بيَطومان ئةوانة بةشيَكى طرنطن لة ئةجنامى برِيارةكة، ء...هتد ض986
برِيارةكةش لةرِووى ياساييةوة وةك لةسةرةوة رؤشننانكردةوة 
كةموكورِييةكى ياسايى تيَدانية، وةك ئةجناميش ئةو برِيارة هةرئةوةندةى 

 ليَهةلَدةكرِىَ.
من لةناواخنى وةآلمى يةكةمدا، نارِاستةوخؤ وةآلمى ثرسيارى    .3

هةميشم داوةتةوة، ليَرةشدا دووثاتى دةكةمةوة كة لةرووى ياساييةوة سيَ
ئةو برِيارة سةرضاوةيةكى نيَودةولَةتيةو ثشتى ثيَدةبةسرتىَ لةو هةوألء 
تةقةلاليانةى طةىل كوردستان بؤ بةديهيَنانى دةستكةوتى سياسى لةئاستى 

 نيَودةولَةتيدا دةيدات.
يارة بةندة لةوةآلمى ثرسيارى ضوارةمدا دةلَيَم   .4 : دوارِؤذى ئةل برَ

بةخؤمانةوة ئيَنةى كورد، ئيَنة ئةطةر خؤمان ريَكوثيَك ب ، نرخى ئةو 
، ئاسايشى كوردستانء ناوضةكة برِيارةو كؤششى دؤستةكاؤان بزان 

نةخةينة مةترسييةوة بةشةرِى ناوخؤو كوردستان نةكةينة طؤرِستان بؤ 
ة نةطرين كةلةساى سيَبةرداو طوىَ لةقسةى ئةوان كوردء دؤستانى كورد،

لةثشتى لووتيانةوة فةلسةفةى سياسينان ثيَدةفرؤشنء دةلَيَن ئةمانة بؤ 
بةرذةوةندى خؤيان هاتوونء دةمانثاريَزنء يارمةتينان دةدةنء...هتد، ئةوا 

 دوارِؤذى برِيارةكة دريَةةى دةبىَء ئةجنامداردةبىَ.
يى كةهةزاران فرسةخ من تيَناطةل بابايةكى نةروجيى، سويدى، نةمسا  

ريَطةيان برِيوة بؤيارمةتى ئيَنةو هيض كال لةو وآلتانةش بةئينثرياليزل 
نةناسراون، دةبىَ ت بةرذةوةندييةكيان هةبىَ لةكوردستاندا؟ ئينجا ئةل 
دنيايةش خؤ هةمووى بةرذةوةندى دةيبزويَنىَ، ضى تياية ئةطةر 

 بةرذةوةنديةكى هاوبةش دوو  بةيةك بطةيةنىَ؟
ة يةكى ترةوة راستة لةو برِيارةدا ئةوة هاتووة كةهةموو دةولَةتة ل  

ئةندامةكان جةخت لةسةر ئيلتزال دةكةن بةرامبةر سةروةريى  يَرِاقء هةموو 
دةولَةتةكانى ناوضةكةو ئاسايشى هةريَنيانء سةربةخؤيى سياسيان. بةآلل 

ة هةموو لةرِووى كردةييةوة ئةل بةشة ئازادةى كوردستان، ئةوة هةشت سالَ
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مةرجيَكى سةربةخوَيى تيَداية وةك سنوريَكى دياريكراو، دةستةآلتةكانى 
جيَبةجيَكردنء ياسادانانء دادوةرى، هيَزى سةربازىء ثؤليسء ئاسايش، 
سىَ زانكؤ...هتد كةئةمانة هةمووى واتاى سةربةخؤيى دةطةيةنن لةل 

انى بةشةدا ئةطةرضى نةتةوةى كورد ضاوى لةسةربةخؤيى هةموو بةشةك
نة  تريشةوةية، تاكة خالَيَك كة دةشىَ ثرسيارى لةبارةوةبكرىَ، ئةوةية كةئيَ
ئةندال ن  لةكؤمةلَى نةتةوةيةكطرتووةكاندا؟ ئةوةش هيض مةرجيَك نية بؤ 
قةوارةيةك. دةكرىَ ميللةتيَك دةولَةتى سةربةخؤى خؤى هةبىَء ئةنداميش 

ئةندال نية لةكؤمةلَى نةبىَ لةو ريَكخراوةدا، وةك سويسرا كة تا ئيَستا 
 نةتةوةيةكطرتووةكاندا.

دا تةنيا خالَى هةشتةمة  688.   خالَيَكى  وازو طومرِا لةبرِيارى 5
كةدةلَىَ ئةجنومةنى ئاسايش برِياردةدا ئةل مةسةلةية لةبةر تيَرِوانيندا 
بهيَلَيَتةوة. ديارة ئةوةش مافيَكى خؤيانةء خؤ هةتا دنيا دنياية ثاسةوانى 

بن. ئيَنة ثيَويستة ئةل هةلة لةدةست نةدةينء بةخيَرايى ناومالَى ئيَنة نا
خؤمان رِيَكخةينء بطةرِيَينةوة سةر رِيَبازى ثريؤزى كوردايةتىء واز 
لةحيزبايةتى بهيَن ء يةكيَتى كورد خبةينة سةروو هةموو بةرذةوةنديةكى 

كى تايبةتىء خؤييةوةء كارى طوجناو بسثيَرين بةكةسى طوجناوو لةماوةية
كةمدا سوثايةكى يةكطرتووى كوردستانىء ئةجنومةنيَكى ئاسايشى 
نةتةوةيىء دةستوريَكء كؤريَكى زانستىء طةىلَ هةنطاوى تر ئةجنال بدةينء 
دةرطاى مافيايةتىء طريفانثرِكردن داخبةينء ريزةكانى طةلء فةرمانطةكان 
ثاك بكةينةوة لةخراثةكارانء ئاشتبوونةوةى طشتى بةديبهيَن ء 

بةاردنيَك بةشيَوةى دائريى نةك رِيَةةيى بكةينء ئةوانةى ميللةت هةلَيان هةلَ
دةبةيَرىَ ئةوانة ببنة فةرمانرِةواو كارى وآلت بطرنةدةستء ئيرت حيزبايةتىء 
هؤزايةتىء بنةمالَةيةتى قةدةغةبكرىَ تا رِؤذطاريَك كةئاستى رِؤشنبريى 

ةسةرضاوان، لةل كورديش دةطاتة ئاستى رِؤذئاوا، ئةوسا فرةحيزبيش ل
بارةيةوة فةيلةسوفى طةورةى ئةلَنان )تريتشكة( دةلَىَ: "ئةو نةتةوةيةى 

هيَشتا لةثيَناوى سةربةخؤييدا خةبات دةكات، بؤ فرةحيزبى دةست نادات"  
ش لةبيدموند لةذيَردةستى كافوردا حيزبايةتى كؤتايى ثيَهات.  1859سالَى 

ى دةكريَتةوةو هيوادارل طريَكويَرةى كورديش بةنةهيضشتنى حيزبايةت
 لةباسيَكى تردا لةل مةسةلةية زياتر بدويَم.
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 ووردة رِازيَــــــــــــــــــــك
 لة بارى رِوَذنامةنووسييةوة

 
  2/9/1999ثيَ   ش م   160بؤ رؤ َ يام   ب رهَ   رؤهَئاز  ئازالد    

 
طومان لةوةدا نىية كة رِوَذنامةنووسى، خوَى لة خوَيدا ثيشةو  .5

ياميَكى مةزنء ثريوَزة، رِاطةيةنةرى دةنطى مرؤظة بؤ مرؤظــ، دياردةيةكى ثة
شارستانيية، رِوخساريَكى دميوكراتيانةية، دةستةآلتى ضوارةمة. بةآلل ئةل 
ثيشةيةش وةك زؤر ثيشةو دياردةى تر، كارى خراثى تيَكراوةو ئيَستا 

 ناتوان  بةو رِةهاييةو بةو جؤرة ثيَناسةى بكةين.
 ؤذنامةنووسى ضةند شيَوازيَكى طرتؤتة خوَى: ئةمرِؤ رِ .6
شيَوازى زماحنالَى حكومةتء حزبةكان كة ئةمانة تةرخانن بؤ  .7

خزمةتى  يةنةكانيانء تةنيا لة طؤشةنيطاى بةرذةوةندى ئةو  يةنانةوة 
ئةرِواننة طيَتىء ،  ةرةر واتةنى )بنصر بخاك ظانا بو مظلوما( واتا 

ؤَ يا زؤرليَكراو. ئةوانيش هةر ثشتطريى ديدو ثشتطريى براكةت بكة، زؤردارب
 بوَضوونء كارو كردةوةى  يةنةكانيان ئةكةن.

شيَوازى بةكرىَطرياوى كة ئةمانة كىَ شاباشى بداتىَ بؤ ئةوان بلويَر  .8
 لىَئةدةن.

شيَوازى بازرطانى كة ئةل جؤرةيان وةك كارو كاسبيةك دةستيان  .9
انجء زةرةر ئةكةن، بة دووى داوةتة رِوَذنامةنووسىء هةميشة حسابى قاز

ةوتى  رِ ئيعالن بآلوكردنةوةء ثروثاطةندةدا ويَلَن، هيض جوَرة ئايدؤلؤجيةك بة 
 كارةكانيانةوة ديار نية.

شيَوازى خزمةتطوزارى كؤمةألء مرؤظايةتى كة ئةمةيان خاوةنى  .10
ثيشةو ثةيامة ثريؤزةكةنء ئةكرىَ ثىَيان بوترىَ دةستةآلتى ضوارةل يا 

 للةت.زماحنالَى مي
لة ميَةووى رِوَذنامةنووسى كورديدا زياتر ئةل شيَوازى دواييةيان  .11

ئةبينريَت، وةك كوردستانةكةى ميوداد بةدرخان تا ئةطاتة هةولَةكانى 
ثريةميَردو حوزنىء طيوو مووسا  ةنتةرو بةرِيَوبةرانى طوَظارةكانى طة ويَةو 

نامةو طوَظارى تر كة شةفةقء هيواو رِووناهىء رِوَذى كوردستانء طةىلَ رِوَذ
 نةسةر بة هيض  يةنيَك بوونء نة لة دةربارى كةسدا بوون.
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هةرضوَنىَ بيَت ئةركى رِوَذنامةنووس، وةك كار، ئةركيَكى سةختء  .12
 طرانة لة دوو رِووةوة. لة رِووى بريمةنديةوةو لة رِووى بازوو ئاميَزييةوة.

يارييةكى فراوان لة رِووى بريمةندييةوة، ثيَويستى بة رِوَشنبريىء زان .13
 هةية.

لة رِووى بازو ئاميَزيشةوة، ثيَويستى بةشةونونىء ماندوبونيَكى  .14
 زوَرو كاتيَكى فراوان هةية.

وةك ئةجناميش، ذيانى رِوَذنامةنووس، لة ذيانى طةىلَ كارمةندى تر زياتر لة  .15
 مةترسيداية.

رِيَةة، لة بة تاقيكردنةوةى ساآلنى رِابردوو دةركةوتووة، رِوَذنامةنووس، وةك  .16
 هةموو كارمةندى تر زياتر تووشى طرتنء ئةشكةجنةء كوش ء ناكاوكوذى بووة.

لة رِووى ثاداشتيشةوة، لة باشرتين باردا، ثاداشتةكةى بة ثةرِيَزى ئةركء  .17
ماندووبوونةكةىء مةترسى ذيانةكةيدا ناضىَ، ئةوة جطة لةوةى رِوَذنامةنووسانى شيَوازى 

ةتى، سةربارى ماندووبوونء كويَرةوةرىء مةترسى ذيانيان، خزمةتطوزارى كؤمةألء مرؤظاي
هةميشة لة ماألء مولَكء لة دةمى خؤيان طيَرِاوةتةوة بؤ ئةوةى ثةيامة ثريؤزةكةيانى ثىَ 

 بطةيةننة ئةجنال.
كاتىَ زؤربةى ئةركى دةركردنى طؤظارى  1958ء  1957لة يادمة ساآلنى  .18

سةرشانى من لةطةأل رِيَزل بؤ خواليَخؤشبوو  )هيوا(ى يانةى سةركةوتن لة بةغدا كةوتبووة
مامؤستا )كةريم زانستى( و مامؤستا )حمند نورى  ارف( و مامؤستا )نةسرين فةخرى( كة 
هةريةكةيان بؤ ماوةيةكى كاتىء دياريكراو يارمةتيان ئةدال، بيَوضان بوولء 

ش لة 1959ثاداشتةكةشى نةى ئةذيامنء كارى ترل بةدةمةوة ئةكرد بؤ بةيَوى. سالَى 
بةغداد سةرثةرشتى دةركردنى هةفتةنامةى ثاشكؤى )رَؤذنامةى خةبات( بة كوردى، بة 
من سثيَردراو سةرةتا تةنيا خواليَخؤشبوو مامؤستا )حيلنى  ةىل شةريف( ياريدةى 
ئةدال، لةو ماوةيةدا، بة رِؤذ ئامادةكردنء شةوانيش تا درةنط كاتء شةوانى كؤتايى 

ؤذل ئةكردةوة. ئينجا سةربارى ماندووبوونى خؤل، زؤريش هةفتةش لة ضاثخانةدا رِ
بةزةييم بة خواليَخؤشبوو )جةواهريى( شا ريى طةورةى  ةرةبدا ئةهاتةوة كة ئةويش 
شةو تا بةيانى لةو ضاثخانةيةدا، كة هى خؤى بوو، رِؤذى ئةكردةوة بة ديار رِؤذنامةكةى 

كامن، ئةو شةوانةن كة ناوبةناو خؤيةوة، ئةطةر ضى ئيَستا يةكيَك لة يادةوةرية خؤشة
لةطةأل جةواهريىدا باسوخواسى ويَةةيىء سياسينان ثيَكةوة ئةكرد، ئيَستا زوو زوو يادى 
ئةو شةوانة ئةكةمةوة بة هؤى ئةوةوة كة ثةيكةرةكةى جةواهريى نزيك مالَى ئيَنةية لة 

لَيَم تؤ بلَيَى دواى سةرضنارء رِؤذانة ضةندجار بة  يا تيَثةرِ دةكةلء جارجاريش ئةثرسم ئة
 مردمن كةللةسةريَكى تر نةبيَتةوة بة ئاوةلَى كةللةسةرةكةى جةواهريى لة سةرضنار؟!
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يش وةك ئةنداميَكى مةكتةبى سياسىء ليَثرسراوى رِاطةياندنى  1991سالَى  .19
ثاسؤك، سةرثةرشتى دةركردنى ر ِِؤذنامةى )سةربةخوَيى( كةوتة ئةستؤى منء لة كاتى 

ةرزاييةكانى بيارةو ماوةيةكيش لة قةآلضوا نء دواى طةرِانةوةمشان بؤ رِةوةكةشدا لة ب
، بة تايثء بة ئاميَرى لةبةرطرتنةوة، بةردةوال بوول  1992سليَنانىء تا كؤتايى سالَى 

لةسةر ئةو كارة بة يارمةتىء هاوكارى ذمارةيةك لة هاوبريانى وةك مامؤستايان ئازاد 
م )ئازادة رِيشة(ء ئازاد  ةىلء نزا يَ لَ ر حمندء كانديَشء سة ل  ةبدولو دليَر. لة كؤتاييدا ئة

رِؤذنامة، ئةطةر ضى كاريَكى سةختء طرانة، بةآلل  يةنى خؤشيشى تيَدا هةية. من بةش 
بة حالَى خؤل لة دواى دةرضوونى هةر ذمارةيةك لةو طؤظارو رِؤذنامانة، هةستم بة 

 وضانيَكء جؤرة بةختيارييةك ئةكرد.

 
 
     3/9/2001دووشةمة  3477ذنامةى ريرزدارى برايةتى ذ رِور

 

 لة مةرطةساتيَكى هةقيقى داية شيعرى كوردى ئةمرِوَ
 

 دمياي ض بوَتان جالل      
لة ثةجناكاندا، لة ثاأل شا ريانى وةك  بدلَالَ طوَران ومةدهوَش و كامةران موكرى و  

موون و ليَهاتوو لة رِيزى ئةو شا ريانة هةردى و ديالن، شا رييَكى ديكةى  و، بةآلل بة ئةز
سةرى هةلَداو بةرهةمةكانى كةوتنة بةر ديدو دلَى هةوادارانى شيعرةوة، ئةويش ماموَستا 
)كاميل ذير(ى شا رية، كة لةو ضةند رِوَذةى رِابردوودا لة هةوليَر ببوة ميوانى ظيستيظالَى 

ين و ئةل طفتوطوَيةمشان لةطةلَدا مةحوى شا ري، لة هوَلَى ئوتيَلى ضوارضرا ثيَى شاد بوو
 رِةخساند:
  ةض   ئيَوة ض ئي الر ه او َساوَت  س ر اار اليو شيعس  اوردميان؟ ❖

ـ بة هوَى كاريطةريَتى شيعرى توركىو ئينطليزيةوةو لة سةر دةستى ماموَستا     
ل )شيَ  نورى شيَ  سالَح(ى شا ريةوة، دواتريش طوَران و هاوةآلنى، كة منيش يةكيَك بوو

لةوانة، كودةتاى فوَرمى شيعرى نويَى كوردميان ضةسثاند، تا ئةمروَكةش ئةو ريَبازة 
 شيعريية لة رِووى تةكنيكى فوَرمةوة ثةيرِةوى دةكرىَ و بةردةوامة.

 ب آلم زهاتس  ال زاليسال ة ا  ماموَساا )طوَرالن  س راسدة  ئ   اودةتاه  بو بيَت؟ ❖

م سةرةتا )شيَ  نورى شيَ  سالَح( فوَرمى ـ نةخيَر، زوَر بةدلَنياييةوة دةلَيَ    
 نويَخوازى لة شيعرى كورديدا هيَناية ئاراوة.

 سياا  ر َمايسي ت ب س ر ز َرب   ب رى م  شيعسهي ااياا زاللَ ؟ ❖
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ـ سةرةتاى دةست ثيَكردمن بة شيعر كةوتبوومة ذيَر كاريطةرى شيعرة ناسكةكانى 
 ساييكةرةوةية،  ةشوى جوانى ئافرةت  )ئةمحةد هةردى( شا ريةوة، لة ثاأل ئةو هيَزة

و ستاتيكاى سروشتى كوردستان خةيالَى شيعرى منيان دةولَةمةند كرد، كة نةدةكرا لة 
هيض هةلَبةستيَكندا ئةو هةقيوةتة بشارمةوة، ديوانى )نازةن ( و )جوانى(يش شايةدى 

 ئةو قوَناغةى شيعرى منن.
ت  ة درال سيَكا ان تا ئ مسؤ َا ش ا م   ز َرهَ  شيَوالز  شيعس  االسي     ي  ❖

 ب اار دهَت، ب آلم    ئيَا  َ رهك   ن دةبيَت؟

ـ فةلسةفةى ذيان هةر واية. هةموو شتيَك دةبىَ لة طوَرِان و جوآلندا بيَت،     
سروشتى مروَظيش هةميشة حةزى لة طوَرِانكارىو تازةكردنةوةية، ئةطةر تاكةتاكةيةك 

فارسةكان تا ئةمرِوَ مابيَت و ثةيرِةوى بكةن، بةآلل لةناو  شيعرى كالسيك لةناو  ةرةر و
 ئةوانيشةوة خةريكة بةرةو كوَتايى دةضيَت.

ب  ل يا  ضويو شيعس  االسي  ل  ئ دةبدال، زهان ب  اوَم لَ ا  مس َظاه تو  ❖
 ياا  هَت؟

( ساأل لةمةو بةر شيعرى 400ـ سةبارةت بة شيعرى كالسيكى كورديةوة دةلَيَم )    
زوَر لة ئيَستاكة بةرزترو بةضيَةترو مانادارترو هونةرىرتيش بوو، شيعرى  كوردى

سةردةمى نالَىو جزيرىو مةحوىو سامل و كوردى، لة ئاستيَكى ئةوةندة بةرزدا بوون كة 
هةميشة بة زيندوويةتى ماونةتةوة و وةضة سوودو ضيَةى ىلَ وةردةطرن، بةلَىَ بةكزبوون و 

 ن زةرةرمةند دةبن.فةوتانى شيعرى كالسيكى رِةسة
 يوهَلوالز  ل  شيعس  اوردهدال ضوَن دةبي ن؟ ❖

ـ شيعر كة زوَر بوو بوَر دةبىَ، شيعرى كوردى ئةمرِوَكة لة مةرطةساتيَكى هةقيوى 
داية، ضونكة شيعرى نوىَ  يةنة سةلبيةكانى زوَر زياترن لة ئيجابيةكانى، لةسةرةوةى 

نابيندريَت. بوَية من نويَكارييةكى ئةوتوَ هةمووشيانةوة هونةرييةتى لة شيعرى ئةمرِوَدا 
 نابينم.
ى ست دةاس َ ل جياتو رؤةَ  يو سان، شاعري  يو س رةاان َوَهان ب   ئ را   ❖

 ى لَدةسنت؟

ـ دةبواية كورديش خةلَكيَكى ثسثوَرو زاناى لة بوارى رِةخنةسازيدا هةبوواية، ئيَنة    
)د.كاميل بةسري( بوو كة  يةك رِةخنةطرى رِاستطوَمان هةبوو ئةويش بةهةشتى

رِةخنةسازيَكى بىَ  يةن بوو، بةآلل بةداخةوة زوو جيَى هيَشت . لةبةر ئةوةى سروشت 
دذى بوَشايية، بوَية دةبين  بة ناضارى شا ريان و نووسةران خوَيان ئةو بوَشايية ثرِ 

 دةكةنةوة.

 ااميي  هس د  ر ل  ئ دةب؟ ❖
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ييةكدا بةشداريم كردووةو ضةند ـ شانوَكار بوول، لة ضةند شانوَطةر   
 شانوَطةرييةكيشم نووسيوة.

 سياس ت؟ ❖

 ـ بىَ  يةن دانيشتوول، لةطةأل ئةوةى لة سياسةت دوور نةكةوتومةتةوة.   
  هَسؤال  ئ دةب ئارةز  ت ل ضي ؟ ❖

 ـ وةرزش.   
 ئ   ض ش   اايَئ   ح ز ل  َوهَ دي  ةهان دةا هت؟ ❖

 ـ زياتر ميَةوو.   
 دةبو؟ج   ل  يو سي و ئ  ❖

 ـ وةك ثاريَزةريَك، ضةندين كتيَة و ليَكوَلَينةوةى ياسايم نووسيوة.   
 باشرتهن شاعري  يوهَو ئ مسؤ َ  اوردساان؟ ❖

 ـ فةرةيدون  ةبدول بةرزجنى.   
 رؤ َ يام  اليو؟ ❖

ـ لةطةأل ئةوةى رِوَذنامةنووس بوول و سةرثةرشتى ضةند طوَظارو رِوَذنامةيةكيشم    
 لَى ناثةرذيَنة سةر كارى رِوَذنامةنووسى ئةطينا زوَرى حةز ىلَ دةكةل.كردووة، لةبةر سةرقا

 ى  ليَس؟ ❖

ـ ئيَستا ت لة رِووى هةستى نةتةوايةتييةوة ت لة رِووى بوارى بنيادنان و    
 ئاوةدانكردنةوةدا زوَر بةرةوثيَش هةنطاوى ناوة.

 ال بي َيَيت؟ئ   قس ه   دةميَك  دةتو هست ل س ر رؤ     ث رؤةه او رؤ َ يام د ❖

با ذمارةى طوَظارو رِوَذنامةكان كةل بكريَنةوة، زوَربةى ئاذاوة روَشنبرييةكانى    
كوردستان و قةيرانى نةمانى خويَنةرو  وازيى بةرهةمة ئةدةبىو روَذنامةوانييةكان، لة 

 دةرئةجنامى زوَريى طوَظارو رِوَذنامةكانةوة سةريان هةلَداوة.
 

 خةلَكى كةركوك خوَى دياريى بكات" ،وك" ئةبىَ ضارةنووسى كةرك
 لة سالَيادى شةهيدى بريوبزاظى كوردايةتى جةميل رِوَذبةيانى دا

دةسة َتّيكى سياسى، كة ثةنا ئةباتة بةر ناكاوكوش  
) غتيال( ى كةسيَك، ئةوة بةلَطةى ئةوةية، ئةو كةسة، 
مةترسييةكى زوَرى هةية بوَ ئةو دةستةإلتة. ئةوةش، 

اى ضةندين طوشار ديَت بوَ سةرنةويكردنى ئةو بةزوَرى، دو
كةسة. وةك ترساندنى، زيندانيكردنى، ناندِينى يا هةر جوَرة 
طوشاريَكى تر. كة ئةوانة سووديان نةبوو، ئنجا 
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 ناكاوكوشتنةكة ئةجنال ئةدرىَ.
بةو ثيَوانةية، روَذبةيانى، كةسيَتييةكى طةىلَ طةورةو زوَر ترسناك بووة بوَ سةر  

بة س، بوَية بةو جوَرة ناكاوكوذى كرد. طةورةيةتى و ترسناكيةكةش، لة خودى  رذيَنى
تاكةكةسى روَذبةيانى خوَيدا بوو. ئةو نة بةرثرسيَكى حيزبى، نة سةرةك هوَزىَ، نة 
فةرماندةى هيَزيَكى ضةكدار بوو. لةراستيشدا، رذيَنة يةك لةدواىيةكةكانى  رياق، هةموو 

انيكردن و ناندينيان لةطةأل روَذبةيانيدا بةكارهيَنا. بةإلل هوَكارةكانى ترساندن و زيند
ئةوانة هةموو، بةئاستةميَكيش، لة طةورةيةتى و كةسيَتى و جةواميَرى و 

 كوردايةتييةكةى روَذبةيانيان كةمنةكردةوة.
من وةك يةكيَك لةنزيكرتين ئاوةأل و هاوبريى روَذبةيانى، ئاطال لةو راستييانة هةبوو، 

، وتارة 1958و 1957ة ئةضوول. كاتىَ سةرنووسةرى طوَظارى هيوا بوول بةدةنطيةو
روَذبةيانى، لةسةر وتاريَك كة  1959توندرةوةكانى روَذبةيانيم بإلوئةكردةوة. سالَى 

( 200دذى حكومةت نووسيبووى، درا بة دادطاو حكول درا بة سالَيَك زيندانى يا )
ةية ئةوسا زوَر بوو. نة من هةمبوو نة ئةو. دووسةد دينار تاوانة )غرامة(. ئةو برِة ثار

لةبةر ئةوة ويستم ثةنا بؤ كوَكردنةوةى بةرل، بةآلل هةموو  ثارةكة، ثياوضاك و 
 نيشتنانثةروةرى كورد  ةىل كنال داى.

شةري  طةاى بة يادطارةكانى من لةطةلَ روَذبةيانيدا زوَرن. ضونكة ساإلنيَك، روَذانة لة بارة
يةةةكرتمي غةةداد  لةةة بة شةةري  ئةةةو مو شةةتبوومة  ئةةةكرد و طةي ئةةالَوطوَر  مةةان  ئةةةدى و بريورا ان 

هةةاتووة.  نةةة  خةةان  لةةة روو يةةةكى  يةةةتى: قةإل بةةوَ كوردا خةةوَى  بةةةيانى  كةةة روَذ مةةةى  ئةجنا
كةةى  شةةى: رميَ كةةةى. ثيَنووسةكة بةةوَ راذةى نةتةوة شةةتة  بةةة برِ شةةة  كةةةى: هةمي بريوباوةرة

سةامانة بري سةتان.ئةو  كةةرانى كورد لةَى داطري بةوَى كوشندةية بوَ سةر د شةى  يةة زوَرة مةندي
 بةجيَهيَشتووين، بةلَطةى ئةو راستيانةية. لةبةر ئةوة، بةريَزةكان:

 
 كةثرسيان روَذبةيانى

 بةت كيَش و ثيَوانةيةك             
 زوَر طةورة بوو، طةىلَ مةزن؟             
 بلَيَن بةوةى بةرةى دوذمن             
 بةرادةيةك ليَى ئةترسان             
 لةترسانا، نارديان كوشتيان.             

   
خوَشةويستان: روَذبةيانى يةكيَك بوو لة روَلَة بةئةمةكةكانى كةركوك. ئةو كةركوكةى 
ئيَستا بةرةو ضارةنووسيَكى ناديار بوَتةوة بة هوَى ئةوةوة كة ذمارةيةك سياسةتكارى 
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ئةكةن كة نة خاوةنى كورد، داواى كوردستانيبوونى كةركوك لة  يةن و كةسانيَك 
 كةركوكن نة دةسةآلتدارن بةسةر كةركوكدا!!.

بوَدياريكردنى ضارةنووسى كةركوك، خةلَكى مرجعية( خاوةنى كةركوك و ثاشخان )
كةركوك خوَيةتى، نةك ياسا  وازو كالَوكرضةكةى ئيدارةى دةولَةتى  رياقى كة خةلَكى 

اريش بةسةر كةركوكدا، ئةمروَ كةركوك دةستيَكيان نةبوة لة دانانيدا. دةستةآلتد
هاوثةميانان و ئةجنومةنى هةلَبةيَردراوى كةركوك خوَيةتى، نةك شيعةو سونةى  ةرةر. 
ئةطةر بيانوو ئةوةبىَ، فآلن ليست و فآلن ليست بة زوَرى ئةوةندة دةنط لة  رياقدا 

دةنطيان هيَناوة، هةلَبةيَردراون، ئةوا ئةوانة لة ناوضةكانى خوَياندا زوربة، يا ئةو ذمارانةى 
نةك لة كةكوكدا!. لةبةر ئةوة، ئةبىَ ضارةنووسى كةركوك، خةلَكى كةركوك خوَى ديارى 

( بةسةريةوة.   ص ( نية تا ئةل و ئةو بنب بةسةركار  قاصربكا. كةركوك مندالَيَكى ناكال 
ختى كةركوك يةكيَكة لة شارة ديَرينةكانى جيهان وئيَستا شياوترين شارة كة ببيَتة ثايتة

كوردستان، كة بةوة ماف ئةطةريَتةوة بوَ خاوةن ماف و طيانى نةمرى روَذبةيانيش شاد و 
 ئارال ئةبىَ.

                                                                              
 كةركوك         

                                                                                                   27/3/2005 
 

 وشةى كؤتايى
 كوردايةتى بريو بزاظة

 

يةةتى دوو  يةة: كوردا نةةن ئةوة ئةةل بةرهةمةمشا مةبةست لةو سةرناوة، كة ناونيشانى 
يةةتى،  ثةريؤزى كوردا مةةى  يةةك، نا  يةنى هةية كة ثيَويست بةيةكء تةواوكةرى يةكنء با 

 ةكة ناثيَكىء ناطاتة ئةجنال، ئةويش  يةنى بريو  يةنى بزاظة.وةك ثيَويست، مةبةست
 

 يةكةم: اليةنى بري
يةدة(ى  بةةواتاى ) و كةة  بةةكارديَنم  بةاوةرِ(  كةورتكراوةى )بريو ليَرةدا وشةى بري، وةك 

سةتيارانء Faithيا  Creed ةرةبىء ) (ى ئينطليزى ديَت، بؤ ئةل  يةنة، برييارانى كورد، لةهة
سةة تةةة ضةةريؤكء رؤماننو تةةا ئةطا سةةةرانةوة  نةةةوانانء نو يةةَةووكارانء زما جةةوطرافىء م انء 

سةتى  كةة بةمةبة هونةرمةندان، زؤريان وتووةو زؤريان كردووة، هةولَةكانى ئةوانة هةمووى 
نةةةى  ضةةنة خا نةةةدا، ئة لةةةو بوارا كةةال  هةةةر  ئةةةبا، لة يةةا  بةةووة  كةةورد  تةةةوةى  راذةى نة

بةاوةرِ ) كوردايةتيةوة. بةآلل ئةوانة هيضيان كوردايةتييةكة ية ةناطةيةننة ئاستى بريو (. مق
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كةةة  بةةوو  يةةك(  كةةورد )كاذ تةةةوةيى  بةةريى نة نةةةى  نةةدى، قوتاخبا كةةة ار طةيا بةةؤ ية ئةةةوةى 
نةةةوةو  ضةةوونة، لةخويَند ئةةةل بؤ سةةتيى  يةةارة را كةةةوت. د مةةةدا بةديار كةةةى كاذيكنا لةناميل
سةةةةرةكيةكةى  مشةةةة  بةةةةتى درو كةةةةوآ. بةتاي يةةةةدا دةرئة ئةةةةو ناميلكة سةةةةنطاندنى  هةلَ

كةوردة. )كو تةةوةى  مةولَكى نة تةةنيا  سةتان  تةا كورد طةةل( وا ردستان بؤكورد، يةكسانؤ بؤ 
يةَر  سةةر زةوىء ذ سةامانيَكى  هةةموو  لةمةوة هةموو داطريكارييةكى كوردستان، تاآلنكردنى 
نةةؤمىء  يةةةتىء ئؤتؤ نةةاويَكى وةك برا هةةةر  نةةدا بة كةةةوةذيان لةطةلَيا سةةتان، ثيَ يةةى كورد زةو

نةةا سةةتء  تةةد نادرو يةةدرالَىء.. ه سةةتانيَكى ف ئةةةبا كورد سةةتانةش  ئةةةو كورد جةةا  رِةوان، ئين
يةكسانبا بؤ طةىل كوردستان، مةبةست لةطةىل كوردستانيش، نةتةوةى كوردو هةموو ئةو 
ئةةةو  ئةةةذين،  سةةتاندا  شةةتىء رةوا لةكورد شةةيَوةيةكى سرو كةةة بة نةةةن  نةةة نةتةوةييا كةمي

مةافيَك بةةردةل يةكسانييةش، يةكسانيية لةبةردةل ياسادا، لةبةردةل هةموو  ظةدا، لة ى مرؤ
ضةمكى ئازاديدا، بةواتا لةكوردستانيَكى سةربةخؤدا، هاوآلتى ثلة يةكء ثلة دوو نية، هةر 
ئةةةبيَت،  يةةتى  لةةدادى كؤمةآل جنةةاو  جةؤريَكى طو يةةوة،  لةةةرِووى ئابوري سةتانةدا،  لةةو كورد

ئةل  بةكورتى هةموو هاوآلتييةكى كوردستان، ضونيةك ئةبن لةئةركء لةمافدا. لةناوةرِؤكى
سةةيةك،  .*ثةرتووكةدا، زياتر لةبارةى كاذيكةوة دواوين ليَرةدا ئةوةى ثيَويستة، وةك ثيَنا

سةتاندا،  لةة كورد كةورد  تةةوةى  بةةبوونى نة نةة  يةةتى، باوةرِِِِِكِِككرد بيلَيَ ، ئةوةية: بريى كوردا
شةةةتىن ء  ضةةةكردنةش، سروو بةةةرانء ثارضةثار ئةةةو دا ضةةةرِاو.  يةةةكى لةيةكنةث وةك يةكة

رد نةبووة، بؤية ئةبىَ ئةو نةتةوةية لةكوردستانيَكى سةرتاسةريداء لةسايةى بةويستى كو
يةةكى  شةياو بةنةتةوة يةةى  خةاوةنى ثا يةك دةولَةتدا، يةكبطريَتةوةء  طةشةبسةنىَء ببيَتة 
سةةرجةل  سةتانء  خةةلَكى كورد بةؤ راذةى  يةدا  زيندووى هاوضةرخ لةكؤمةلَطةى نيَودةولَةت

 مرؤظايةتى.
 

 دوةم: اليةنى بزاظ
شةةينةكان،  سةةتكردنى مرين كةةةكانى، وةك: درو كةةوردو تا مةةةآلنى  لةةَةكانى كؤ هةةةموو هةو
بةرثاكردنى شؤرِشةكان، دامةزراندنى ثارتء ريَكخراوة سياسييةكان بؤ راذةى بزوتنةوةى 
نةةةى  ضةةنة خا تةةد ئة سةةتانء.. ه طةةةى كورد سةةامانء ذين سةةتنى  كةةورد، ثارا طةةارخيوازى  رز

 كوردايةتيةوة لةمةودا فراوانةكةيدا.
 ليَرةوة ئةطةرِيَنةوة سةر مةبةستى ناونيشانةكة )كوردايةتى بريو بزاظة(ء ئةلَيَم:

 
سةوود  * مةبةستى سةرةكى لةو بابةتانةى لةل ثةرتوكةدا لةسةر كاذيكء ثاسؤك هاتوون، 

 وةرطرتنة لةو دوو تاقيكردنةوة نةتةوةييانةية بؤ ريَننايى لةداهاتوودا.
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يةةك  تا ئيَستا ئةو دوو  يةنةى كوردايةتى، بريو بزاظ، وةك ثيَويست تيَكةألء ئاويَتةى 
كةةةمى  يةةةنى ية يةةك،   تةةةوةيى كاذ بةةريى نة نةةةى  سةةترت قوتاخبا يةةا را يةةك،  نةةةبوون، كاذ

سةة نةدة ئا كةةى طةيا تةةةواوى كوردايةتية بةاوةرِة بة ئةةةو بريو نةةيتوانى  بةةةآلل  بةاوةرِ،  تى بريو
 تيَكةأل بةبزاظيَكى توندوتؤألء سةرتاسةرى بؤ هةموو كوردستان بكات بةبةردةوامى.

هةلَبةت خويَنةرةوةى بةرِيَز، لةبةشةكانى ئةل ثةرتوكةدا، سةرجنى ئةو خاآلنةى داوة 
شةتنى  ئةةجنال نةطةي هةؤى بة بةؤ  يةى كة هيَنال بؤ كردوون  سةةرةكيرتينيان نزم كةة  يةك  كاذ

كةةوت،  كةةى  ثةيَش رؤذطارة سة   يةك وةك ريَكخ تةا كاذ ئاستى هوشيارى نةتةوةيى بوو، وا
هةةةر وةك  يةةك  سةةةرةتا كاذ يةةة  بةةوو. ئةبوا يةةدا  يةةَى خؤ لةةةكاتء ج بةةري  ضةةى وةك  ئةطةر
نةة  تةا زةمي قوتاخبانةيةكى بريمةنديانة خؤى بةديار خبستايةو بة ى ريَكخستندا نةضواية 

بةا، تيؤر يةا ب يةة،  ييةكةى بؤ ريَكخستنةكة ئامادة ئةكرد. هةر كاتيَكيش ئةوة ئامادة ببوا
 ئةوا ثيَويستة ريَكخستنةكة لةرِووى كردةيشةوة، سةرتاسةرى با بؤ هةموو كوردستان.

كةة  هةرضؤنا با، ئةوة رؤذطاريَكى جياواز بوو لةئيَستا، ئيَستا ئةو بريؤكانةى كاذيك 
شةيَكى ئةوسا بةكؤنةثةرستىء نام يةةن بة ؤو خةياأل ناوئةبران لة يةن نةيارةكانيةوةو لة 

بةةى  زؤر لةخةلَكى ساويلكةشةوة، ئيَستا ويَردى سةرزمانى زؤربةى جةماوةرى كوردو زؤر
 ئةندامانى بنكةكانى ئةو  يةنانةشة.

شةيَوةى  ثةارتيَكى هاو يةا  يةك  يةةى كاذ لةطةأل ئةوةشدا هيَشتا زةمينةكة بؤ هاتنةوةكا
تةةنيا كاذيك نةرِ يةةوة، بة بةةناوى نةتةوايةتي ئةةمرِؤ  ةخساوة، بؤية هيض كال لةو ثارتانةى 

شةان  كةة  نةةهيَناوة  لةبةشيَكى كوردستاندا كار ئةكةن، فراوانبوونيَكى ئةوتؤيان بةدةست 
لةة  طةة  بةةهؤى  PKKلةشانى ثارتييةكى وةك )ث.د.ك( يا )ى.ن.ك( بدةن، بيَج ئةةويش  كةة 

شةةى  سةةةركردةكةيةوة، توو خةةانى  هةةاوبريانى رو ئةةةمرِؤى  ئةةةركى  يةةة  بةةووة، بؤ سةةتى  نوشو
 نةتةوةيى كورد لةل خاآلنةدا كؤئةبيَتةوة:

سةتان،  -1 هةموو طروثة نةتةوةييةكان، لةهةر بةشيَكى كوردستان يا دةرةوةى كورد
ئةةبا  مةان  كةة بيَطو لةيةك ريَكخراوى بةرةيى، يا كؤنطرةييدا كؤببنةوة بةهةر ناويَكةوة با 

 ستاندا با.ناوةندةكةى لةكورد
ئةو ريَكخستنة، نابا شيَوةى ثارتايةتى بطريَتة خؤى، ضونكة لة يةك ثارتايةتى،  -2

ضةارةطران  نةةوة،  يةة كوردييةكا نةديَك لةثارتي بةهؤى كردةوةو رةفتارة شةرِئاميَزةكانى هة
كةةة،  يةةةكى  يةةادكردنى ثارتي شةةةوة، ز يةةكى تري كةةةوتووة، لة  خةةةلَكى  ضةةاوى  بةووةو لةبةر

هةةموو ثضرِانى ثارضة يةكى ترى جةستةى نةتةوةية،  ى سيَيةميش ئةوةية، ثارتايةتى بة
تةةوة،  سةترتة وةك لةنة يةان  مةبة بةةتى خؤ سةكى تاي نةديى تة جؤرةكانيةوة، هةر بةرذةوة
مةطةر دةطنةن. ئينجا ئةو ريَكخستنة ئةبا ضؤن با كة جياوازبا لةشيَوةى ثارتايةتى!؟ 
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نةديَك ئةوة هةويريَكى ئاوكيَشةو ليَرةدا ئةو  بةؤ هة يةةك  ئةةكرآ هيَنا بةةآلل  ماوةيةمان نية، 
 لةبنةماكانى بكةين، وةك: 

 سةركردايةتييةكى بةكؤمةلَى هةبا نةك سةرؤك يا سكرتيَرى طشتى. -ب
يةَنج  -ر تةا ث سةا  يةاريكراو وةك  يةةكى د سةةركردايةتيية دواى ماوة ئةندامةكانى ئةو 

 كبهيَنرآ.ساأل بطؤرِريَنء ئةجنومةنيَكى راويَةكاريان ىلَ ثيَ
ضةةةندة  -ج بةةدةن، هةر لةةةدةس  يةةان  قةةةوارةى خؤ تةةةواوى  ثةةةكان  يةةة طرو مةةةرج ن

 توانةوةيان لةيةكرتدا باشرتة.
خةراوة  -د هةةروةها ريَك خةؤى.  تةة  ريَكخستنةكة طروثةكانء تاكةكانى كؤمةلَيش بطريَ

كةةى طةرالء ثةيرِةوة  ثيشةييةكانء سةنديكاكانء هةر تاكء كؤمةلَيَكى تر كة باوةرِ بة ثرؤ
 بهيَن ، واتا هةولَدان بؤ كؤكردنةوةى زياترين بةشى جةماوةر.

 ريَكخراوةكة سيستنى شانة بةكارنةهيَنا. -ه
يةةنى  -و طةى بة  نةدةش طرن ئةوةندةى طرنطى بة يةنى باوةرِو ريَكخس  ئةدات، ئةوة

 سةربازى بداتء ئةبا هةر لةسةرةتاوة رةنطى سوثايةكى رزطارى كوردستان برِيَةآ.
شةةيَك ريَ -ز هةةةر بة بةةؤ  بةةةآلل  سةةتان،  هةةةموو كورد بةةؤ  بةةا  سةةةرى  سةةتنةكة سةرتا كخ

 سةركردايةتيةكى هةريَنى هةبيَتء..هتد.
سةتيَت،  نةوآ ببة نةةوةى  شةت بة يةاتر ث ئةةبا ز جطة لةوانة، ريَكخستنيَكى لةو جؤرة، 
ثةةارتىء  ئةةةو  بةةؤ  هةةوودة  بةةا  لةةةئامؤذطارى  يةةَنن  ئةةيرت وازب يةةةكانيش،  يةةارة نةتةوةي بري

نةةة نةةة دامودةزطايا سةةترتة. ئةوا تةةةوة  مةبة يةةان لةنة يةةةكانى خؤ يةةة تايبةتي ى بةرذةوةندي
بةريو  بةةكردةوة،  لةوسةرى هاتوونةتةوةو طالَتة بةو ئامؤذطارييانة ئةكةن، با ئيَنة خؤمان 

 بزاظةكة ئاويَتةى يةككةين، دنياش ئةوةى ماويَتى زياترة لةوةى رؤييوة.
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 وشةيةكى ثيَويست
 

ثيَشةكى سوثاسى هةموو ئةو رؤذنامةنووسة بةرِيَزانة ئةكةم، كة هةريةكةو بةذمارةيةك 
ةآلمةكان ئةم بةرهةمة بريمةندييانةيةى خستة ناو ثرسيارةوة، سةردانيان كردوومء و

 بازارِى هزرى كوردييةوة.
لةرِاستيدا ذمارةى ثرسيارو وتوويَذةكان زياترن. من هةر ئةمةندةم بؤ كؤكراوةتةوة. 

هيوادارم لةئايندةدا ئةوانيكةش بةكؤكراوةيى خبريَنة بةر ديدى خويَنةوةرى 
 لةفيزيؤنييةكان، ئةطةر لةئةرشيفدا مابن.خؤشةويست، سةربارى وتوويَذة راديؤيىء تة

شايانى وتنة، هةندآ )لةيةكضوون( لةوةآلمةكامندا هةية. هؤى ئةوة ئةطةرِيَتةوة بؤ 
لةيةكضوونى ذمارةيةك لةثرسيارةكان كة هةر يةكةو لةكاتيَكء لةبةرِيَزيَكةوة بؤ 

خؤى هةية، سةرضاوةيةكى بآلوكردنةوةى جياواز بووةو هةر سةرضاوةيةش خويَنةرةوةى 
هةر ضؤنآ بآ، عةرةب واتةنى: )يف اإلعادة إفادة( واتا: دووبارة كردنةوةش سوودى 

 خؤى هةية.
لةاليةكيكةوة، ئةشآ تيَكةلَكردنى هةندآ لةوةآلمةكان بةبةشيَك لةبريةوةرييةكامن 

لةم بةرهةمةدا ئةويش سوودى خؤى هةبآ، بةتايبةتى بؤ ميَذونووسان، وةك 
 سةرضاوةيةك.

ردنةوةش، بةهةىل ئةزامن ليَرةدا ئةوة بلَيَم كة زؤربةى بةرهةمة ضاثكراوةكانى بؤ رونك
 من، سةرناوى )كوردايةتى(يان لةناو رؤذيَكدا ثيَوةية. وةك:

 .1960. كوردايةتيى بريوباوةرِمانة، ئاماجنى نزيكء دوورمانة 1
ئافرةت  . هةلَبةستةكانى ذير: كوردايةتى، جوانيى رةوشت، جوانيى سروشت، جوانيى2

1993. 
 .1994. كوردايةتيىء دةولَةتيَكى كورديى سةربةخؤ 3
 .2002. كوردايةتيىء سةربةخؤيى 4
 . كوردايةتى بريوبزافة ــ ئةم بةرهةمة.5

ئةم ثيَداطرتنة لةسةر كوردايةتى، بةالى خؤمةوة، دؤطمابوون، واتا وشكةثيَداطرتن 
تمانىء ميَذوويش ئةزامن. ضونكة نية. بةلَكو من ئةوة بةثيَويستييةكى نةتةوةيىء نيش
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وةك طةليَجار لةنوسينةكانى ثيَشوومدا روومنكردؤتةوة، هؤى دروست نةبوونى 
دةولَةتيَكى كورديى سةربةخؤ، لةثلةى يةكةمدا، ئةطةرِيَتةوة بؤ نةبوون، يا نزمى 
ئاستى هوشياريى نةتةوةييمان كة كورد )نةتةوايةتى( بة )كوردايةتى( ناو ئةبا. 

دا، كوردايةتى جؤرة نةتةوايةتييةكى تايبةتة بةكورد خؤىء جياوازة لةراستيش
لةنازيَتى ئةلَمانء ناسيوناليزمى رؤذئاواو عروبةى عةرةب. بؤية هةرضيضةندآ 

هةولَبدةين بؤ بةرزكردنةوةى ئةو ئاستةء دةرخستنى رووةطةشةكانى كوردايةتى، هيَشتا 
كوردستان. رؤذةكةش، بةنيشانةى  هةر كةمة. بةتايبةتى ثيَش رزطاربوونء سةربةخؤيى

طةشبينى ئةزامنء هيَمايةكيشة بؤ رؤذةكةى ناو ئاآلى كوردستانء ئةوة 
سةرطروشتةيةكيشى بةدواوةية كة لةنيَوان بريوةرييةكامندا، بؤ رؤذنامةى تايم، 

 ئةخيويَننةوة.
يَشطرو لةبارةى ريَنووسةوة، هةولَمداوة ئةوةندةى بؤم كرابآ، وشة ليَكدراوةكانء وشةو ث

ثاشطرةكانيان، بةسةريةكةوة بنووسمء كورتيانكةمةوة. بةآلم هةندآ لةوتوويَذةكان، 
لةسةرضاوةكانيانةوة بةضاثكراوى، طويَزراونةتةوة بؤ ئيَرة، بؤية وةك خؤيان 

 ماونةتةوة. ئةشآ لةضاثيَكى ترى ئةم بةرهةمةدا، هةمووى بكرآ بة يةك ريَنوس.
*** 
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 96 تر لةزجنريةى بريةوةرييةكان ئةلَقةيةكى
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 117 ةبريةوةرييةكامندا ــ بؤ طؤظارى ثةيامى مرؤظايةتىكورد ل مافى

 105 دؤستانة بؤ بةرِيَز د. كوردؤ عةىل ــ بؤ رؤذنامةى كوردستانى نوآ وةآلميَكى

وةك بريوباوةرِ ماوةو رؤذيَك ئةبيَت بضيَتةوة قالَبى ريَكخستنةوة ــ بؤ رؤذنامةى  كاذيك
 138 هاوبري

 140 نامةى هاوبرينةك ثارتايةتى ــ بؤ رؤذ كوردايةتى

ثارتى رةوايةتييةكى نابآ تا نيشتمان رزطارى نةبآ ــ لةوةآلمى ثرسياريَكى بةرِيَز  فرة
 142 د. جةمال نةبةزدا.

ــ بؤ طؤظارى ئايندة ــ لةوةآلمى ثرسيارةكانى بةرِيَز عةتا قةرةداغيدا. نةتةوايةتى
 146 

هرةمةندة ــ لةوةآلمى بةرِيَز ساغ نةبؤتةوة كة شيَركؤ بيَكةس هةستياريَكى بة هيَشتا
 163 د.عومسان بةرزجنيدا.

بةعس لةسليَمانيدا ــ بؤ رؤذنامةى جةماوةر ـ لةوةآلمى بةرِيَز زانيار قرِطةييدا. ئاآلى
 166 



301 
 

هةردىء بةهةلَةتيَطةيشنت لةكيَشةى كةركوكء كوردو دميوكراسى ــ بؤ رؤذنامةى  ريَبني
 169 هاوآلتى.

 173 زينةوة بؤ قؤناغى كار.لةقؤناغى قسةوة بطويَ با

فايلةكان ــ بؤ رؤذنامةى جةماوةر ــ لةوةآلمى بةرِيَز زانيار قرِطةييدا. خاوةن
 179 

 182 منيش قسةى خؤم بكةم ــ بؤ رؤذنامةى هاوآلتى با

 190 بؤ رؤذنامةى هاوآلتى. 137 برِيارى

نامةى هاوبرينادروست لةياساى بةرِيَوةبردنى دةولَةتى عيَراقدا ــ بؤ رؤذ دروستء
 192 

 195 كيَشةكانى كورد لةرِيَطةى ياساي نيَودةولَةتييةوة. ضارةسةركردنى

لةئةدةبياتى كاذيك رةنطدانةوةى هةلَبةستةكانى منن ــ بؤ طؤظارى هةريَم ــ  هةندآ
 203 لةوةآلمى بةرِيَز كانديشدا.

 209 .دوةمى سةنديكاى ثاريَزةرانى كوردستان ــ بؤ رؤذنامةى هةواأل كؤنطرةى

 213 عيَراق طةمةى

 215 لةطؤشةيةكى بريةوةريدا ــ بؤ رؤذنامةى هاوآلتى. خؤثيشاندان

 223 للفيدرالية من غري جملس االقاليم ــ بؤ رؤذنامةى راية احلرية. المعنى

ليس من عمل القصاب ــ بؤ رؤذنامةى راية احلرية ــ وةآلميَك بؤ بةرِيَز د. كمال  اخلبز
 223 مظهر.

رةسةنى كوردايةتى كوردستانة ــ وةآلميَك بؤ بةرِيَز د. حسةين حمةمةد عةزيز كيَلَطةى
 228 

هةلَبذاردنء ريفراندوم ــ بؤ طؤظارى كؤنطرة ــ لةوةآلمى ثرسيارى بةرِيَز  عيَراقء
 268 سريوان كاوسيدا.

 270 ميَذوويى ــ معاريفى كوردستان. بةلَطةنامةيةكى

 281 شةى نويَى تريؤرو تةعريب.مةال بةختيارو حةوجيةو نةخ بةرِيَز

 284 بؤ رؤذنامةى هاوبري. 30/1/2005 هةلَبذاردنةكةى

 278 غافلَكوذى لةكوردستاندا. تريؤرو

 280 لةديدى ياساناسانى كوردستانةوة. 688 برِيارى
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 285 رازيَك لةبارةى رؤذنامةنووسيةوة. وردة

 288 كوردى ئةمرِؤ لةمةرطةساتيَكى هةقيقي داية. شيعرى

 290 ضارةنوسى كةركوك، خةلَكى كةركوك خؤى ديارى بكات. ئةبآ

 292 بريوبزاظة. كوردايةتى

 296 برِوانامةكان. بةرهةمء
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 پەرچدانەوەکان بۆ بەڕێزان:                                            

 شێرکۆ بێکەس  -٣ د. کوردۆ عەلی    -٢ فریاد رەواندزی   -١
 ئەحمەد حامید   -٦ د. کەمال مەزهەر   -٥ رێبین هەردی   -٤
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 کاندێش ١٢ گۆڤاری تایم  -٣

 رۆژنامەی هەواڵ  -١٣ گۆڤاری جەماوەر  -٤

 رایة الحریة  ١٤ پەیامی مرۆڤایەتی  -٥

 سیروان کاوسی  -١٥ رۆژنامەی هاوبیر  -٦

 بەختیار مەال  -١٦ د. جەمال نەبەز  -٧

 چێنەر جۆڵ  -١٧ عەتا قەرەداغی  -٨

 بۆتان جەالل  -١٨ د. عوسمان بەرزنجی  -٩

 و عیماد ئەحمەدنەوشیروان مستەفا  ١٩                  
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