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زانستكاری واڵت 

ئاكۆ محەممەد 

نێــو  بیــری كوردســتانیانەی  لــە رێگــەی  لــە دوای راپەڕینــی 1991،  لــە كوردســتان 

دەســتدەكەوتن.  ئاســتەم  بــە  زۆر  پەرتووكەكانــی  خۆشمویســت.  پەرتووكەكانییــەوە 

ــاپ و  ــران و چ ــی گ ــە نرخێك ــدەكەوتن ب ــەی دەستیش ــا. ئەوان ــان ن ــش هەمووی ئەوانی

ــا  ــان دەهێن ــوو ئەوەی ــرەی لەنێویانداب ــەو بی ــەاڵم ئ ــوون، ب ــەوە هەب كۆپییەكــی زۆر خراپ

بیانخوێنییــەوە.  ســەختییەكەوە  بەهەمــوو 

وەك  خــۆت  دا،   )2018/12/8-1933/12/1( نەبــەز  د.جەمــال  پەرتووكەكانــی  لەنێــو 

ــی  ــەی گەنج ــە ئێم ــەو پەرتووكان ــەوە. ئ ــت وەك واڵت دەدۆزیی ــەوە و، كوردستانیش نەت

تــازە پێگەیشــتووی دەورەدراو بــە بیــری عێراقچێتــی فێــر دەكــرد كوردســتان هەبوونێكــی 

مێژوویــی و جوگرافــی راســتەقینەیە، بــێ مۆرالــی زلهێــزەكان و داگیركەرانــی كوردســتان و 

نەبوونــی ئیــرادەی ئــازاد بەهــۆی بیــری هاوردەكــراو و دۆگــاموە، ئــەو واڵتەیــان كردووەتە 

ژێردەســتی دەوڵەتــی تازەدروســتكراو و ســێ نەتــەوە، كــە دووانیــان كــەم مێــژوون لــەو 

ناوچەیــەدا. فێریــان دەكــردی یەكســانی بنەمایەكــی خوایــی و مرۆڤانەیــە، بــۆ هەمــووان 

وەك یەكــە و ناكــرێ رێــژە و پلــەی بــۆ دابرنێــت، ناكرێــت بڵێیــن دەبــێ عــەرەب ســەت 

ــێ  ــرۆڤ بتوان ــەوەی م ــۆ ئ ــن. ب ــەت ئازادب ــە س ــورد 40 ل ــەاڵم ك ــن، ب ــەت ئازادب ــە س ل

واڵتەكــەی ســەربەخۆبێت، دەبــێ یەكەمجــار بیــری ئازادبێــت و خــۆی ئــازاد بــكات. ژیانــی 
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ئــازادو خۆشــیش هــەر بــە بیــری ئــازاد دروســتدەبێت. بۆیــە ئــازادی بەهایەكــی گــەورە 

ــرە  ــەو بی ــەز. هــەر ب ــال نەب ــەالی د.جەم ــوو ل ــی هەب و مانایەكــی فەلســەفیی زۆر مەزن

ئــازادەو بــە بــاوەڕی تــەواو بــە مافــداری كــورد بــۆ ســەربەخۆیی لەســەر خاكــی واڵتەكەی، 

مافەكانــی وەك ئۆتۆنۆمــی و فیدرالــی و ئەوانــەی بــە “فشــە مــاف” و “خەیاڵــی” دەبینیــن 

كــە بەهیــچ شــێوەیەك ناتوانــن چارەســەربن بــۆ مافەكانــی نەتەوەیەكــی خــاوەن واڵتــی 

بــێ دەوڵــەت و دەوڵەتــە داگیركــەرەكان خۆشــیان بەوشــێوە هاوبەشــییەی كــورد رازینابــن 

ــە  ــتیوانی ل ــاڵی 2005دا پش ــە س ــێوەیەك ل ــچ ش ــە هی ــوو، ب ــەوەش ب ــردەوە. لەبەرئ بەك

دەســتووری عێــراق نەكــرد، چونكــە دەســتوورەكە دانــی بــەوە دانەنــا كــە دەوڵەتــی عێراق 

ــە دوو واڵت پێكدێــت : عێــراق و كوردســتان. هەروەهــا لەوباوەڕەدابــوو تائێســتا یاســا  ل

ــوو  ــە پێیواب ــت دا. چونك ــی نێوەڕاس ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــان نیی ــچ بایەخێكی ــتوور هی و دەس

ئــەوەی جێبەجێدەكرێــت لۆژیكــی هێــز و دەســتبااڵییە نــەك یاســا و دەســتوورەكان 

ــییەوە  ــە گشتپرس ــێ بخرێت ــەوەی دەب ــوو ئ ــەو باوەڕەداب ــا ل ــەدا. هەروەه ــەو ناوچەی ل

ســەربەخۆیی باشــووری كوردســتانە نــەك كەركــووك و ناوچــە كوردســتانییەكان كــە 

ــادەی 140ەوە.  ــاری م ــە قوم خرابوون

د.جەمــال نەبــەز، رابــردووی كوردســتان و كەتــواری ئێســتای واڵت و، ســوود وەرگرتــن لــە 

پاشــخانی بیــری لــە كوردســتان و پێشــكەوتنی زانســتیی جیهانــی كردبووە كەرەســتەیەك بۆ 

دروســتكردنەوەی بیــری كوردســتانی، لەوبارەشــەوە زۆر لێكۆڵینــەوەی بەنرخــی نووســیون، 

ئــەو هەوڵــە بەدیارتــر لــە نووســینی )كاژیكنامــە( لەســاڵی 1959وە وەك هەوڵێكــی 

ــوو  ــو هەم ــتیپێكرد، تاوەك ــوو دەس ــەز ب ــال نەب ــی د.جەم ــر بەرهەم ــە زیات ــی ك نێوكۆی

ــتان و  ــوازی كوردس ــی رزگاریخ ــتانی و بزاڤ ــەی كوردس ــەر كۆمەڵگ ــی لەس لێكۆڵینەوەكان

ــەی  ــان قوتابخان ــی ی ــری نەتەوەی ــە “بی ــەو لەســەرەتادا ب ــە ئ فەلســەفەی كوردســتانی ك

ــاوە.  كوردیــی سۆســیالیزم” ناوین

 د.جەمــال نەبــەز نەكەوتــە داوی “خەریككــردن و خافڵكردنــەوە”، وەك ئــەوەی زۆر 

رۆشــنبیر و نووســەری كــورد هاتــن و رۆیشــن هــەر خەریكــی رشۆڤەكــردن و لێكدانــەوەی 

ملمالنێــی نێــوان حیزبەكانــی نەتــەوە سەردەســتەكانی دەوڵەتــە داگیركەرەكانی كوردســتان 

بــوون، یــان خەریكــی لێكدانــەوەی لێدوانــە نــاوە نــاوە نەرمەكانــی هەنــدێ لــەو حیزبانــە 

ــۆ وردە مافێكــی  ــت ب ــان نەرمببێ ــە دڵی ــەوە خوای ــو ئ ــەوەدا بەڵك ــی ئ ــوون لەچاوەڕوان ب
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كــورد، بەڵكــو بــەردەوام كاری لەســەر بیــری نەتەوەیــی كــورد دەكــرد. مامۆســتا جەمــال 

نەبــەز هەوڵــی بــۆ خوێنــدن بــە كــوردی )بــە سیســتەم و پرۆگرامــی كــوردی نــەك تەنیــا 

بــە زمانــی كــوردی(، كردنــەوەی بەشــی كــوردی لــە زانســتگە و رادیــۆكان دا، ئەوكاتــەی 

ــی  ــەوە رێگەیەك ــەاڵم دوای ئ ــوو، ب ــی نەب ــوردی سیاس ــوورساوی ك ــی ن ــاوەن رێبازێك خ

روونــی هەبــوو و، تاوەكــو كۆچــی دواییكــرد ئــەو رێگەیــەی بەرنــەدا. 

ــردووەوە  ــەتەی راب ــی س ــی پەنجاكان ــە كۆتای ــی ل ــەز و هاوبیرەكان ــال نەب ــتا جەم مامۆس

بــە دانانــی رێبازێكــی كوردســتانیانە، بــە بەكارهێنانــی دەســتەواژەی ناوابەســتە بــە 

ــتەواژەكانی  ــد. دەس ــورددا دەچان ــی ك ــزری مرۆڤ ــە ه ــان ل ــازادی واڵتی ــەوە، ئ داگیركاریی

ــاوای  “باشــووری كوردســتان”، “باكــووری كوردســتان”، “رۆژهەاڵتــی كوردســتان” و “رۆژئ

كوردســتان” یەكەمجــار لەنێــو چاپەمەنــی و نوورساوەكانــی ئەوانــدا فراوانبــوون وەك 

دەســتەواژەی تــازەی سیاســی، كــە دەربــڕی بیرێكــی تــازە و بیركردنەوەیەكــی تازەبــوون 

ــان.  ــە واڵتەكەم ــەبارەت ب س

ــەزدا  ــال نەب ــتا جەم ــینەكانی مامۆس ــە نووس ــۆم ل ــوازەی خ ــرە دڵخ ــوو بی ــەو هەم ــە ئ ك

ــووە دڵمــەوە، هــەر بیســتنی ناوەكــەی خۆشــی پێدەبەخشــیم.  هەڵدەهێنجــا، زۆر چووب

ئەوەبــوو رۆژێــك لــە كۆتایــی نەوەتەكانــدا كــە لەگــەڵ د.مــارف خەزنــەدار دانیشــتبووم 

ــرت.  ــەزم لێوەرگ ــال نەب ــتا جەم ــەی مامۆس ــارە تەلەفۆنەك ــر، ژم ــە هەولێ ــەی ل ــە ماڵەك ل

ــەوكات  ــە ئ ــێت ك ــا( بنووس ــەی )میدی ــۆ رۆژنام ــە ب ــرد ك ــرد، داوام لێك ــۆ ك ــم ب تەلەفۆن

دوو هەفتــە جارێــك باڵودەكرایــەوە، دوای گفتوگۆیەكــی زۆر دەســتیكرد بــە ناردنــی 

ــۆ مــن، ئێمــەش هەمــوو جــار دەستنووســەكانی ئەومــان چاپدەكــردن و  نووســینەكانی ب

بــە فاكــس بــۆم دەنــاردەوە، هەندێجاریــش دوو جــار بــۆم دەنــاردەوە بەهەمــان رێگــەی 

فاكســەوە. بەوشــێوەیە دوای دامەزراندنــی هەفتەنامــەی )رووداو(یــش بەردەوامبــوو لــە 

ناردنــی نووســینەكانی، تاوەكــو ســاڵی 2012، لەوكاتــەوە چیدیكــە نووســینی بــۆ نەنــاردم، 

چونكــە نەیدەویســت پــڕۆژەی دروســتكردنی تەلەڤزیــۆن و رادیــۆی رووداو جێبەجێبكــەم. 

ــارەزای  ــەی ش ــەوە، ئەوان ــان خوێندبێت ــال نەبەزی ــتا جەم ــینەكانی مامۆس ــەی نووس ئەوان

شــێوەی ژیانــی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــوون لــە كوردســتان و ئەڵامنیــا، دەزانــن 

ــدار و عاشــقی كوردســتان  ــۆ كوردســتان تەرخانكــرد، چونكــە دڵ ــی خــۆی ب هەمــوو ژیان

بــوو، هــەروەك ئــەو عاشــقەی جگــە لــە خۆشەویســتەكەی هیــچ شــتێكی دیكــە شــایەنی 
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عاشــقبوونەكەی نابینێــت، ئەویــش هەمــوو خۆشەویســتییەكەی خــۆی دابــووە كوردســتان، 

تاوەكــو رادەی ئــەوەی كــە هاوبیــری دڵســۆژ و وەفــاداری مامۆســتا جەمــال نەبــەز 

هۆشــەنگ ئۆســامن ســەبری دەیگــوت :“لەبــەر كوردســتان هیــچ خۆشــی و ئاهەنگێكــی 

نەبــوو، رۆژ و شــەو بیــری هــەر الی كوردســتان بــوو”. مامۆســتا جەمــال نەبــەز هەمــوو 

كارێكــی بــۆ كوردســتان دەكــرد، بەبــێ ئــەوەی چاوەڕێــی هیــچ دەســتكەوت و پاداشــتێك 

بێــت بــۆ خــۆی. لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر كــوردی پەنابــەر كــە چوونەتــە ئەڵامنیــا زۆرجــار 

ئەوەیــان بــۆ مــن و زۆر كەســی دیكــە گێڕاوەتــەوە كــە د.جەمــال نەبــەز چۆن بە دڵســۆژی 

ــە  ــت زۆرجــار ك ــەز دەڵێ ــال نەب ــی خوشــكی مامۆســتا جەم ــداون. نیعمــەت خان یارمەتی

باســی ئــەوەی لەگــەڵ كــردووە، حــەزدەكات منداڵێكــی هەبێــت، مامۆســتا جەمــال نەبــەز 

بەوشــێوەیە وەاڵمیداوەتــەوە: “كــورد هەمــووی كــچ و كــوڕی منــن”. 

هــەروەك لــەو هەڤپەیڤینــەش دا دەردەكەوێــت كــە لــەو پەرتۆكــەدا باڵوكراوەتــەوە، ژیانی 

مامۆســتا جەمــال نەبــەز لــە ئەوروپــا ئاســان نەبــووە، چونكــە كەســێكی بیرمەنــد بــووە، 

هەمیشــە دیدێكــی رەخنەگرانــەی هەبــووە تەنانــەت بەرامبــەر ئەوروپــاش، ئەویــش لــە 

ــە  ــدا پشــتیوانییان ل ــوو لەســەردەمە جیاوازەكان ــە پێیواب ــەوە، چونك ــی كوردیی روانگەیەك

ــن.  ــە دابنێ ــەو هەڵەی ــەوەی دان ب ــێ ئ ــی كوردســتان كــردووە بەب ــە داگیركەرەكان دەوڵەت

لەگــەڵ ئــەوەی د.جەمــال نەبــەز نانــی خــۆی بەســەختی پەیــدا دەكــرد، چونكــە لــە هیــچ 

تەمەنێكــدا دەســتی لەبــەر هیــچ كــەس و حیــزب و دەوڵەتێــك پــان نەكردووەتــەوەو هیــچ 

یارمەتییەكیشــی قبــوڵ نەكــردووە، بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا زۆر دەســتكراوەبووە بــۆ هەمــوو 

كوردێــك.

ــە بەرلیــن چــاوم بــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز  ــە 21ی نیســانی 2007 ل مــن یەكەمجــار ل

ــە  ــاڵێك ل ــد س ــە چەن ــەوە ب ــن رۆژێكــی زۆر خۆشــبوو، دوای ئ ــۆ م ــەو رۆژە ب ــەوت، ئ ك

شــاری فرانكفــۆرت چــاوم پێیكەوتــەوەو چەنــد رۆژێــك پێكەوەبوویــن. دواییــن جاریــش 

ــەو  ــتی ئ ــن. بەڕاس ــی م ــۆ بینین ــن ب ــاری كوێل ــۆ ش ــات ب ــەوە ه ــە بەرلین ــەت ل بەتایب

ــە  ــم. هەمیش ــە خۆشــرین چاوپێكەوتــن و دانیشــتنەكانی ژیان ــێكن ل دانیشــتنانە بەش

كــە دەچمــە ئەڵامنیــا، هەســتێكی ســەیر دامدەگرێــت، چونكــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز 

بەشــێوەیەكی بــەردەوام دەخاتــە بیروەریمــەوە. ئێســتاش كــە ئــەو پێشــەكییە لــە شــاری 

دووســلدۆرفی ئەڵامنیــا دەنووســم، ئــەو هەســتە دایگرتــووم، كــە حەزدەكــەم مــات ببــم 
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و بیربكەمــەوە، بێگومــان بیركردنــەوەش لــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز راتدەكێشــێتەوە بــۆ 

ــورد و كوردســتان.  ــە دۆزی ك ــەوە ل بیركردن

ئەوكاتــەی لــە هەفتەنامــەی )میدیــا( بــووم، مامۆســتا جەمــال نەبــەز داوای لێكــردم كــە 

ــەوە لەســەر خەرجیــی  ــۆ كۆبكەین ــوەی پەرتۆكێكــدا ب ــە چوارچێ هەمــوو نووســینەكانی ل

خــۆی، ئەوەبــوو كردمــان و وەك دوو بەرگــی زنجیــرەی كۆبەرهەمەكــەی چاپكــران، بــەاڵم 

ئــەو ســێ باســەی كــە لــە هەفتەنامــەی )رووداو(دا باڵوكراونەتــەوە، هەروەهــا پووختــەی 

ــوەی  ــە چوارچێ ــازكرد، نەچوونەت ــۆی س ــۆرت ب ــە فرانكف ــە رووداو ل ــەمینارەش ك ــەو س ئ

ــەی،  ــوار بەرهەم ــەو چ ــەك ئ ــی وەك وەفاداریی ــتم زان ــە پێویس ــەش ب ــەوە، بۆی پەرتۆك

لەگــەڵ هەڤپەیڤینێكــی باڵونەكراوەیــدا وەك بەرهەمێكــی دیكــەی بیــر و كاری مامۆســتا 

ــۆ واڵت( چــاپ و باڵوبكەمــەوە.  ــەز بەناونیشــانی )ب جەمــال نەب

هــەزاران چــرا لەســەر گــۆڕی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــن و ئێزدانــی مــەزن ئــاگای لــە 

گیانــی پاكــی بێــت. 

2021/1/14

دووسلدۆرف
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بەبۆنەی ئاهەنگی پەنجا ساڵەی بەشی كوردی

زانستگەی بەغداوە لە پاییزی 2009 دا

بەشی كوردیی زانستگەی بەغدا لە 1959دا چۆن دامەزرا؟

جەمال نەبەز 

ــی  ــت بەســەر دامەزراندن ــەواو تێدەپەڕێ ــاڵی ت ــا س ــزی ئەمســاڵدا )2009(، پەنج ــە پایی ل

بەشــی كوردیــی كۆلێــژی پــەروەردەی زانســتگەی بەغدا لە پاییــزی 1959دا. بــەم بۆنەیەوە، 

بەڕێــز دوكتــۆر یــورسا محمەممــەد عەبدوڵــاڵ ســەرۆكی ئــەو بەشــە، نامەیەكــی ئاراســتەی 

كۆمەڵــەی رۆژاوای كوردســتان WKA لــە لەنــدەن كردبــوو، كــە وەك هەواڵێــك پەخشــی 

بــكات. ئــەز ژی لــە رێــی WKAیــەوە نامەكــە گەیشــت پێــم. لــە هەواڵەكــەدا داخوازیــی 

ــنیازێكی  ــان پێش ــەك، ی ــەك، بەڵگەی ــارەوە زانیاریی ــەو ب ــێك ل ــەر كەس ــوو، ه ــەوە كراب ئ

هەیــە، پێوەندیــی بــكات بــە لیژنــەی ئاهەنگگێڕانــەوە، چۆنكــە بەتەمــان “رێنوێنییەكــی 

گشــتگیر و فــراوان لەوبارەیــەوە باڵوبكەنــەوە و، ماڵپەڕێكیــش ئامــادە بكــەن بــۆی”. 

ــەم  ــم ل ــە و پێشنیازێكیش ــەم لەالی ــاری و بەڵگەنام ــدەك زانی ــەز هێن ــەوەی ئ ــا لەبەرئ ج

رووەوە هەیــە وا لێــرەدا بــە كورتــی دەیانخەمــە بەرچــاو. مەرجــی مــن بــۆ ســووتوەرگرتن 

ــە وەك  ــت، ئەوەی ــەر ئینتەرنێ ــەز و چ لەس ــەر كاخ ــەوەی، چ لەس ــارە و باڵوكردن ــەم وت ل

خــۆی، بــێ هیــچ دەســتكارییەك پێشــانبدرێ و، وەرگێڕانیشــی بــۆ زمانانــی دی، بــەر لــە 

ــەوەی، رەزامەندیــی منیــش وەربگیــرێ لەســەری. باڵوكردن

هــەر لــە ســەردەمی چوونــە قوتابخانــەی نێوەندییــەوە لــە ســلێامنی، كــە وانــە گوتنــەوەو 

ــە  ــە قوتابخان ــاش ئــەوەی، ل ــە عەرەبــی، پ ــڕ هەمــوو بوون ــە پ پەرتۆكــەكان، یەكســەر و ل
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دەروازەی زانستگەی بەغدا
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ســەرەتاییەكاندا بــە كــوردی بــوون، هەرچەنــدە ئــەز خــۆم هیــچ كێشــەیەكم لەگــەڵ زمانی 

عەرەبــی نەبــوو، چۆنكــە هــەر لــە منداڵییەكــی زووەوە بــە عەرەبــی و فارســی راهێرنابووم، 

لــێ هەســتم بــەوە كــرد كــە قوتابیــی كــورد لــە زمانــی زگامكــی خــۆی بێبەشــەو ئەمــەش 

ــوو  ــی هەم ــە ماف ــوون، ك ــی فێرب ــە ماف ــتنی ل ــەركوێركردنی و پاشخس ــۆی س ــووە بەه ب

مرۆڤێكــە، بــێ جیــاوازی، تەنانــەت مامۆســتایانی كوردیــش، كــە ژمارەیــان یەكجــار كــەم 

بــوو، ئەوانیــش ناچارمابــوون بــە عەرەبــی قســە بكــەن لەگەڵــامن. جــا ئەگەرچــی منداڵیش 

بــووم، ئەمــەم هــەر بــەالوە شــتێكی ســەیر و ســەمەرەبوو، چۆنكــە لــە شــاری ســلێامنی 

ــەرا وەك  ــەر تاكوت ــش ئەگ ــرا و عەرەبزمانی ــی قســە دەك ــە كوردی ــێ ب ــەدا تەن ــەو رۆژان ئ

ــان  ــە دەگمــەن رێی ــەوا عــەرەب ب ــە، ئ ــەی ســلێامنی نەكرانای ــری رەوان مووچەخــۆری می

دەكەوتــە شــار. مندااڵنــی ئــەو مووچەخــۆرە عەرەبانــەش، لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەكاندا، 

بــە كوردیــی دەیانخوێنــد و فێــرە كوردیــش دەبــوون. لەبــەر ئــەوە قوتابخانــەی نێوەندیــم 

ــە  ــە هاوقوتابییەكانیشــم ل ــە بەرچــاو. ك ــێ، دەهات ــە ســلێامنی نەب ــارێكی دی، ك وەك ش

ــی  ــان دەهان ــە زۆری هانای ــن، ب ــتاكان نەدەگەیش ــەی مامۆس ــەكان و وان ــی پەرتۆك زمان

بۆمــن، تاوەكــو دەقــە عەرەبییەكانیــان بــە كــوردی تێبگەیێنــم. ئەمــەش وای لــە مــن كــرد 

كــە ئــاوات بخــوازم رۆژێــك لــە رۆژان، خــۆم ببمــە مامۆســتا بــۆ ئــەوەی بتوانــم بــە كــوردی 

وانەبڵێمــەوە. هــەر ئەمــەش بــوو بیــری منــی بــەالی چوونــە كۆلێــژی بــەرزی فێركــەران 

ــەك  ــدا ی ــوو عێراق ــە هەم ــە ل ــەو دەم ــە، ئ ــایانی باس ــرد. ش ــة( دا ب ــن العالی )دار املعلمی

ــی  ــاش تەواوكردن ــە پ ــد كۆلێژێكــی ســەربەخۆدا، بۆی ــە شــێوەی چەن ــوو ل زانســتگە هەب

قوتابخانــەی دوانێوەنــدی )بەشــی زانســت( چوومــە كۆلێــژی بــەرزی فێركــەران كــە 

نێوەكــەی كرابــوو بــە “كۆلێــژی پــەروەردە” و لــە بەشــی فیزیــك بوومــە خوێنــدكار. ئــەم 

بەشــە، لــە ســێ ســاڵی یەكەمیــدا لــە پــاڵ فیزیكــدا، مامتاتیكــی بــەرز و كیمیــا و پــەروەردە 

و عەرەبــی و ئینگلیــزی و دەروونناســی و فەلســەفەی تێــدا دەخوێنــدرا. ســاڵی چوارەمیــش 

دانرابــوو بــۆ خوێندنــی فیزیــك بــە خەســتی و راهێنانــی خوێنــدكار لەســەر وانــە گوتنــەوە 

لــە قوتابخانەكانــی بەغــدادا. تەواویــی پەرتۆكەكانــی خوێنــدن بــە زمانــی ئینگلیــزی بــوون. 

تــازە مامۆســتا عەرەبــەكان خەریكــی ئەوەبــوون چەنــد پەرتۆكێكــی ســەرەتایی لــە بــارەی 

كیمیــاوە بــە عەرەبــی ئامادەبكــەن.

ــا  ــكا و ئەوروپ ــە ئەمری ــەی ل ــوون، لەوان ــەرەب ب ــی ع ــە زۆری ــە ب ــتاكانی كۆلێژەك مامۆس
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خوێندنیــان تەواوكردبــوو. چەنــد مامۆســتایەكی ئینگلیــز و كەنەدایــی و ئەڵــامن و 

ســێ مامۆســتای كــورد لــەوێ بــوون. یەكێكیــان ناجــی عەبــاس كەركووكــی بــوو كــە لــە 

ــش ســەدیق  ــەوی دی ــوو. ئ ــتەری وەرگرتب ــكا ماس ــتگەیەكی ئەمەری ــە زانس ــادا ل جۆگرافی

ئەترۆشــی بادینانــی بــوو كــە لــە جۆگرافیــادا لــە ئینگلتــەرە دوكتــۆرای هێنابوو، بــەاڵم وەك 

ــوی لەمیعــە عەســكەری  ــوو نێ ــك ب ــوو. سێیەمیشــیان كچێ ــەر )مســجل( دامەزراب تۆمارك

بــوو، لــە بنەماڵــەی عەســكەرییەكان و، خزمــی شــەهید فەریــق بەكــر ســیدقی عەســكەری 

ــۆر ســەفا  ــوو. دوكت ــكا هێناب ــە ئەمەری ــدا ل ــی ئینگلیزی ــە زمان ــان ماســتەری ل ــوو. ئەمی ب

خلووســیش هەبــوو كــە خانەقینــی بــوو، دوكتــۆرای زمانــی عەرەبــی هەبــوو، بــەاڵم خــۆی 

بــە كــورد نەدەدایــە قەڵــەم. ئێــدی ئــاو بێنــە و دەســت بشــۆ.

ــاژەن  ــی و زوڕن ــی تۆران ــوو، تركامنێك ــك ب ــم نێوێ ــین ئیرباهی ــەش تەحس ــری كۆلێژەك راگ

ــە  ــە دۆســتی عەرەب ــەدرۆ، خــۆی ب ــۆ خۆشــاردنەوە و ب ــەی شــا فەیســەڵ و، ب ــۆ بنەماڵ ب

دانــە  بیســت  لــە  كوردیــش  خوێندكارانــی  ژمــارەی  پێشــاندەدا.  ناسیۆنالیســتەكان 

ــە 400  ــۆی ل ــە، خ ــی كۆلێژەك ــارەی خوێندكارەكان ــدا ژم ــە كاتێك ــە ل ــەڕی، ئەم تێنەدەپ

كەســێك دەدا.

ــەرەڕای  ــەش، س ــۆی ئەم ــەی %5، ه ــووە نێزیك ــورد دەب ــی ك ــژەی خوێندكاران ــە رێ بەم

ــەی،  ــراق قوتابخان ــی عێ ــوو كــە حكوومەت ــەوە ب ــی، ســەبارەت ب ــی عەرەب ــی زمان نەزانین

ــە كوردســتاندا بەدەگمــەن دەكــردەوە و خەڵكــی  بەتایبەتــی نێوەنــدی و، دوانێوەنــدی ل

كوردســتانیش لەبــەر هــەژاری نەیاندەتوانــی منداڵیــان بنێرنــە بەغــدا بــۆ خوێنــدن. 

ئــەوەی هــەر زوو ســەرنجی منــی راكێشــا ئەوەبــوو، كــە كردنــی خوێنــدن بــە كــوردی لــە 

قوتابخانەكانــی كوردســتاندا، لــە پــاڵ بوونــی دەســەاڵتێكدا بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەو كارە، 

نــەك هــەر پێویســتی بــە نووســینی زانســتەكان بــە زمانــی كــوردی هەیــە، كــە ئــەو دەمــە 

هیــچ پەرتۆكێكــی زانســتی بــە كــوردی نەبــوو، بەڵكو بەر لــەوە، پێویســتیی بــە پێگەیاندنی 

كادری زانســتییە، واتــە مامۆســتای پســپۆر. بــۆ ئەمــەش دەبــوو بەشــێك هەبــێ بــۆ زمانــی 

ــو  ــێ، بەڵك ــوردی بەرهەمبێن ــی ك ــتای زمان ــێ مامۆس ــە تەن ــە ن ــتگە، ك ــە زانس ــوردی ل ك

خوێندكارانــی كــوردی بەشــەكانی دیكــەش بتوانــن گــوێ لــە وانەكانــی ئــەو بەشــە بگــرن و 

كوردیزانینــی خۆیــان بەهێــز بكــەن. بــە هیــوای گەیشــتنیش بــەم ئامانجــە، لــەو ماوەیــەدا 

كــە لــە زانســتگەی بەغــدا دەمخوێنــد، دەســتمكرد بــە خوێندنــەوەی ئــەو شــتانەی كــە 
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تاوەكــو ئــەو دەمــە بــە كــوردی نوورسابــوون و ئەوانــەی دەنــوورسان، كــە بەداخــەوە زۆر 

كەمبــوون. هەروەهــا هەوڵمــدا رادەی ئینگلیزیزانینــم باشــر بكــەم. ئــەوەش نــەك هــەر 

بــە خوێندنــەوەی فــراوان بــەو زمانــە، بەڵكــو بــە بەشــداریكردن لــە كۆرســەكانی زمانــی 

ئینگلیزیــدا كــە لــە )British Council Institute (ی بەغــدا پێشكێشــدەكران بــۆ ئەوانــەی 

ــااڵنەدا  ــەو س ــەر ل ــە دەرەوەی واڵت. ه ــان ل ــە خوێندنی ــوون ب ــژەدان ب ــای درێ ــە تەم ب

هەوڵمــدا لەگــەڵ چەنــد هەڤاڵخوێندكارێــك لێژنەیــەك دامبەزرێنیــن بــۆ پێشخســتنی 

زمانــی كــوردی و، چەنــد وتارێكیشــم بــە عەرەبــی لــە رۆژنامەكانــی بەغــدادا لــە بــارەی 

زمانــی كــوردی و مافــی كــوردەوە بــۆ خوێنــدن بــە زمانــی خــۆی نووســی، وەك رۆژنامــەی 

)صــوت االهالــی( زمانحاڵــی )حیزبــی نیشــتامنیی دێمۆكراتــی( كامیــل چادرچــی و گۆڤــاری 

ــارەی لێدەرچــوو،  ــەك ژم ــوو، ی ــل( ب ــەی )رســمي العام ــە خاوەنەك )صــدی املســتقبل( ك

داخــرا. بــەاڵم هــەر زوو دەركــەوت بــۆم كــە زۆربــەی خەڵــك ئەمەیــان بــە )خەیاڵپــاڵوی( 

دەدایــە قەڵــەم و دەیانگــوت: “نــە زانســت بــە زمانــی كــوردی دەنوورسێتــەوە، چۆنكــە 

ئەوەتــە عەرەبــەكان خۆیــان ئەوەیــان پێناكــرێ و، نــە خوێندنیــش دەكرێتــە كــوردی و، نــە 

بەشــی كوردیــش لــە زانســتگە دادەنــرێ”. لەگــەڵ ئەوەشــدا پشــتم ســارد نەبــووەوە. كــە 

خوێندنەكــەم لــە زانســتگە بــە پلــەی لیســانس لــە فیزیكــدا تەواوكرد و لــە كەركــووك بووم 

ــە كــوردی نووســی و، ژمارەیەكــی  ــرم ب ــك و جەب ــن پەرتۆكــی فیزی ــە مامۆســتا، یەكەمی ب

ــی  ــا و، چاوەڕوان ــك داهێن ــك و فیزی ــۆ مامتاتی ــی، ب ــە تایبەت ــتیم، ب ــاو زاراوەی زانس بەرچ

هەلێكــی لەبــارم دەكــرد.

ئــەو هەلــە لەبــارە، لەگــەڵ كودەتای ســوپایی لــە 14 تەممــووزی 1958دا بە ســەرۆكایەتیی 

ژەنــەڕاڵ عەبدولكەریــم قاســم و بەشــداریكردنی چەنــد ئەفســەرێكی كورد هاتە پێشــەوە، 

هــەر چەنــد رۆژێــك دوای داخۆیانیكردنــی كۆمــاری عێــراق، بیــر خەرەوەیەكــم بــە 

عەرەبــی نووســی، وەك رێوشــوێن دانانێــك بــۆ چاكســازیی كاروبــاری خوێنــدن و رەوتــی 

ــە كوردســتان  ــەوە و مافــی مامۆســتایان، چ ل رۆشــبیریی و بارودۆخــی پیشــەیی وانەگوتن

ــی  ــۆ زمان ــوو ب ــی كورســییەك ب ــەكان تەرخانكردن ــە داخوازیی ــك ل ــدا. یەكێ ــە عێراق و چ ل

كــوردی و وێژەكانــی ئــەم زمانــە لــە زانســتگەی بەغــدا )وێنەیەكــی ئــەو بیرخەرەوەیــە بــە 

كــوردی لــەم ژمارەیــەی رووداودایــە( ئــەز لــەو ســەردەمەدا لــە قوتابخانــەی نێوەندییــی 

زوبێــر )بــەرسە( مامۆســتا بــووم، چۆنكــە ســاڵێك لەوەبــەر )بــە فەرمانــی بەڕێوەبەرانــە - 
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أمــر اداري( لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی موســەڵاڵی كەركووكــەوە دوورخرابوومــەوە بــۆ 

قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــر )كــە هۆ و درێژەی ئەم باســەم لە پێشــگۆتنی )وشــەنامەكی 

ئێتیمۆلۆژیــای زمانــی كــوردی، چاپــی ئەلیكرۆنــی 2008دا نووســیوە(. بــەاڵم لــەو رۆژانــدا، 

پشــووی هاویــن بــوو، گەڕابوومــەوە ســلێامنی. خــۆم وەك یەكەمیــن كــەس بیرخەرەوەكەم 

واژۆكــرد و، لــە ســلێامنی و كەركــووك و هەولێــر پێشــانی چەنــد هەڤاڵاممۆســتایەكەم دا 

ــگ  ــڕای دەن ــتەڕوو، بەتێك ــان خس ــنیازێكی كەمی ــد پێش ــەوەی چەن ــاش ئ ــش پ و، ئەوانی

ــاری،  ــەرەردەو زانی ــی پ ــە وەزارەت ــدا و، ل ــۆ بەغ ــردم ب ــتبەجێ ب ــا دەس ــرا. ئەوج وەرگی

پێشــكێش بــە وەزیــری پــەروەردەو فێركاریــی )الربیــة والتعلیــم( دوكتــۆر جابــر عومــەرم 

ــەروەردە  ــژی پ ــە كولێ ــك كــە ل ــامن دەناســی، چۆنكــە كاتێ ــەوە پێــش یەكری كــرد، كــە ل

خوێندكاربــووم، ئــەو، بابەتــی “پــەروەردە لــە واڵتــە عەرەبییەكانــدا”ی وەك وانــە بــە ئێمــە 

ــەوەی دژ  ــەاڵم لەبەرئ ــوو، ب ــازی ب ــە ن ــر عومــەر عەرەبێكــی ســوننی كۆن ــەوە. جاب دەگوت

بــە ئیمپریالیزمــی بەریتانیــا و رژێمــی عێــراق لــە ســەردەمی شافەیســەڵدا بــە ئاشــكرا و 

بــێ تــرس قســەی دەكــرد، لەالیــەن ئەوانــەوە كــە خۆیــان بــە “پێشــكەوتنخواز” دەزانــی 

ــوو  ــتەی ئەوانەب ــە سەردەس ــەم كابرای ــی. ئ ــرا لێ ــز دەگی ــش رێ ــەت “چەپەكان”ی و تەنان

ــۆن  ــوت: “چ ــو دەیانگ ــدرێ، بەڵك ــوردی بخوێن ــە ك ــێ ب ــوت ناب ــكرا نەدەیانگ ــە بەئاش ك

خوێنــدن بكــرێ بــە كــوردی، لــە كاتێكــدا هیــچ زانســتێك بــە كــوردی نەنــوورساوە تــا وەكــو 

ئێســتە”. كــە بەرهەمەكانــی خۆمــم لــە بــارەی فیزیــك و، مامتاتیكــەوە بــە كــوردی خســتە 

بەردەمیــان و تێمگەیانــدن كــە لــە پەرتۆكــە عەرەبییەكانــی خۆیــان كــە كۆپــی ســەرچاوە 

ئینگلیزییەكانــن، گەلێــك گونجاوتــرن، بێدەنــگ بــوون، بــەاڵم لــە دووژمنایەتیكــردن 

وازیاننەهێنــا. هــەر ئــەو رۆژەی كــە بیڕخەرەوەكــەم بــرد بــۆ وەزارەت، لــە رێــی عەقیــد 

ــای  ــە كودەت ــەو ئەفســەرانەی ل ــوو ل ــاح شــاڵییەوە، كــە خەڵكــی ســلێامنی و یەكێكب فەت

ســەردانی  و  گــەل“  “دادگــەی  ئەندامــی  بــووە  دوایــی  و  بەشــداربوو  تەممــووزدا 

ــەو رۆژەش  ــەر ئ ــۆ قاســم. ه ــارد ب ــرد، ن ــیری دەرك ــیر موش ــتاد( بەش ــەی )ئوس دووكانەك

خێــرا كردمــە كــوردی و بەیارمەتــی هاوڕێــی منداڵــی و هەڤاڵپیشــەم دوكتــۆر عێزەدیــن 

ــی  ــە بەشــی كوردی ــارەوە، ل ــی كۆم ــە ســەرەتای داخۆیانی ــە هــەر ل مســتەفا رەســووڵ، ك

رادیــۆی عێراقــدا كاریدەكــرد، كاتــم وەرگــرت و خوێندمــەوەو، خەڵكەكــەش لــە كوردســتان 

ــرد  ــان ك ــتگیریی داخوازییەكەی ــتان پش ــۆ كار بەدەس ــاردن ب ــداوە بەتەلگورافن ــە بەغ و ل
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ــان  ــن بردم ــەڵ عێزەدی ــەش لەگ ــەو ئێوارەی ــەر ئ ــاوەری. ه ــی جەم ــووە داخوازییەك و ب

ــە  ــوپایی )الرقاب ــی س ــی چاودێری ــبەینێ و ، بەرەزامەندی ــۆ س ــالد( و ب ــەی )الب ــۆ رۆژنام ب

العســكریة( باڵوكرایــەوە لــە ژێــر ســەرنێوی )الحقــوق الثقافیــة للمواطنیــن األكــراد( واتــە 

ــەو كاتەشــدا بەشــێوەی  ــی هاونیشــتامنە كــوردەكان( دا. هــەر ل )مافــە خوێندەوارییەكان

نامیلكەیەكیــش چاپمكــرد. لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانــم ئــەوە بێــژم كــە ئــەم رۆژنامــەی 

ــییەكانی  ــی س ــە كۆتای ــوو، ل ــی( ب ــل بط ــی )روفائی ــل بوتت ــەی رۆفایی ــالد(ە خاوەنەك )الب

ســەتەی رابــردووەوە لــە بەغــدا دەرچــووە. بوتتــی عەرەبێكــی دیانــی خەلكــی مووســڵ و 

شــۆڤێنییەكی دژ بــە كــورد بــوو، كــە جارێــك لــە ســەرەتای ســییەكاندا لــە رۆژنامەكەیــدا، 

ــر  ــەردەمانێكیش وەزی ــوو، س ــەربزیۆ( نیۆبردب ــی س ــارد” )گەل ــعب امل ــە “الش ــوردی ب ك

ــوو كــە گۆڤــاری )صــدی املســتقبل( ــەو ب ــە دەوڵەتــی شانشــینی عێراقــدا. هــەر ئ ــوو ل ب

ی داخســت. بــەاڵم هــەر لەگــەڵ كودەتــای تەممــووز روویــدا، یەكســەر 180 پلــە گێــڕی 

گــۆری و رۆژنامەكــەی كــرد بــە زمانــی حاڵــی چەپییــەكان و، كۆمۆنیســتەكانیش كــە ئــەو 

بەشیر موشیر بە دڵگەرمییەوە پشتیوانی یادداشتەكەی كرد
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دەمــە هێشــتا رۆژنامــەی خۆیــان نەبــوو، بــە ناچــاری، وتارەكانیــان لە وێــدا باڵودەكــردەوە. 

جــا لەبــەر ئــەوەی جێیەكــی دیكــە نەبــوو بیرخەرەوەكەمــان باڵوبكاتــەوە، بردمانــە 

ئــەوێ. هــەر بــۆ رۆژی دوای دەرچوونــی لــە رۆژنامەكــەدا، عەقیــد عەبدولســەالم عــارف، 

كــە وەزیــری نێوخــۆ و جێگــری قاســم بــوو، واتــە كەســی دووەمــی رژێــم و كابرایەكــی 

ــەوەی  ــالد(ی لەســەر باڵوكردن ــەی )الب ــوو، رۆژنام شــوڤێنی عــەرەب و مێشــك هیشــك ب

ئــەو بیرخەرەوەیــە داخســت و كەوتــە دووژمنایەتیــامن، كۆمۆنیســتەكانیش لەبــەر ئــەوەی 

ــەوە  ــە جــارێ كاتــی ئ ــە ســەركۆنە كردمنــان، كــە گوای ــوو، كەوتن ــان” داخراب “رۆژنامەكەی

نییــە و” كۆمارەكەمــان ســاوایە” و “ئیمپریالیــزم خەریكــی كەینــو بەینــە لــە دژی” ، ئەمــە 

ــە  ــورد ب ــی ك ــاری چارەنووس ــی بری ــی “ماف ــەر باس ــاڵێك لەوەب ــەك دووس ــدا ی ــە كاتێك ل

دەســتی كــورد” یــان دەكــرد بــە “مافــی ســەربەخۆییی كوردستان”یشــەوە. پارتییەكانیــش، 

خــوا هەڵناگــرێ، لــەوان تووندوتێژتــر كەوتنــە وێزەمــان، نــەك لەبــەر ئــەوەی كارەكەمانیان 

بەبــاش نەدەزانــی، بەلكــو دەیانگــوت “ئەمانــە خۆبەســەری و بــێ پرســی هیــچ الیەنێــك 

ئەمەیــان كــردووە”. واتــە، بۆیــە لــە دژی كارەكــە بــوون، كــە خۆیــان نەیانكردبــوو، یــان بــە 

فەرمانــی وان نەكرابــوو، چۆنكــە خۆیــان بــە “پێشــڕەو”ی كــورد دەزانــی و ، مافــی كردنــی 

كارێكــی وایــان بــە خەلكــی دیكــە كە ســەر بــەوان نەبــوون، رەوا نــەدەدی، خۆشــیان كاری 

وایــان لــە دەســت نەدەهــات. هێــژای گۆتنــە مامۆســتا برایــم ئەحمــەد كــە ئــەو دەمــە لــە 

ســەركردایەتیی “پارتــی” دا بــوو، چووبــووە دووكانەكــەی )ئوســتاد( بەشیرموشــیر و لەبــەر 

ــە پشــتەوەو  ــە ل ــا ئەمەی ــەوێ بــوون گوتبــووی “ئ ــەدا كــە ل ــەو كوردان ژمارەیەكــی زۆر ل

دزانــە تێرسەوانــدن،... ئــەم كارە قــۆرە عەبدولســالم عارفــی زۆر تــووڕە كــردووەو ئەوجــا 

چــۆن داوای مافــی كــورد دەكــرێ لێــی؟ ئوســتاد پێگوتبــوو: ئەتــۆ یاغنیشــیت. جەمالەدیــن 

و برادەرەكانــی ئازایانــە هاتوونــە دەســت. جــا ئەگــەر عەبدولســالم ئــەو مافــە كەمــە بــە 

كــورد نــەدا، دەبــێ ئەتــۆ چاوەڕوانــی چــی بیــت لێــی؟”.

ــی و كــورد  ــە كابرایەكــی تۆران ــی ك ــازم تەبەقچەل ــم روكــن ن ــەش، زەعی ــە مان   بێجگــە ل

دووژمــن و ، لــەو ســەردەمەدا فەرمانــدەی فیرقــەی دووی عێــراق بــوو، كــە مەڵبەندەكــەی 

كەركــووك بــوو، لــە رۆژی 1958/9/9دا نامەیەكــی “زۆر نهێنــی و تایبەتــی” لەژێــر 

ســەرنێوی” زۆرانگرتــن لــە نێوچــەی فیرقــەی دوودا”، نووســیبوو بــۆ “بەڕێوەبــەری 

ــارەی بیرخەرەوەكــەی  ــە ب ــر االســتخبارات العســكریة( ل هەواڵگوازاریــی ســوپایی “ )مدی
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ئێمــەوە )كۆپێیەكــی ئــەو نامــە نهێنییــە، كــە لــە بیرەوەرینامەكانــی نــازم تەبەقچەلییــەوە 

نامەیــەدا  لــەو  تەبەقچەلــی  دەخرێتــەڕوو(.  دا  رووداو  ژمارەیــەی  لــەم  وەرگیــراوە، 

ــی  ــان( رامیاری ــی )كی ــی” بووەیەك ــورد “داخۆیانی ــتاكانی ك ــەم كارەی مامۆس ــووی ئ گوتب

كوردســتانە” و گوتبــووی “لــە بەرژەوەندیــی )عێراق(نییــە” بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی 

ــی  ــێ”. ئەمەش ــووك ب ــەی كەرك ــەزرێ” و “راســتیش نییــە مەڵبەندەك ــتان “دامب كوردس

ــۆ  ــدان ب ــە “هەوڵ ــا ب ــەم، هەروەه ــووە قەڵ ــە” داب ــی دیك ــەوەی” گەلەكان ــە “توواندن ب

ــدا”. ــی كەركووك ــەر نەوت ــتگرتن بەس دەس

  كــورت و كرمانجــی، خوێنــامن لــە هەمــوو الیەكــەوە كرابــووە كاســە و، چاوەڕوانــی گرتــن 

و زیندانــی و ســەرتێدا چوومنــان دەكــرد، بــەاڵم خۆشــبەختانە رۆژگار بەدڵــی عەبدولســەالم 

عارفــی چەكمــەڕەق و نــازم تەبەقچەلــی تۆرانــی و پێشــكەوتنخوازی ســاختە و رێبەرانــی 

فشــە كوردایەتــی نەچــوو بەڕێــوە، لەكاتــی ئــاژاوەی عەقیــد شــەوافدا لــە مووســڵ، 

دەركــەوت كــە نــازم تەبەقچەلــی لەگــەڵ بەعســییەكان و نارسیســتەكان هاوبەشــی 

ــاری  ــە كۆم ــراق ب ــاندنی عێ ــم و نووس ــە دژی قاس ــا ل ــازی كودەت ــووە، بەنی ــڕان ب پیالنگێ

عەرەبیــی ســووریا و میــرسەوە. ئەوەبــوو شــەواف لــە مووســڵ كــوژراو، نــازم تەبەقچەلــی 

گیــراو، پــاش دادگەییكــردن، فەرمانــی مەرگــی بەســەردا درا و، فەرمانەكــەش جێبەجێكــرا، 

پــاش ئــەوەش عەبدولســەالم عــارف كــە لەســەر كارەكــەی البــرا بــوو و كرابــووە ســەفیری 

عێــراق لــە ئەڵامنیــا، ئەویــش بەنیــازی كودەتــا لــە دژی قاســم، بــە دزییــەوە گەڕابــووەوە 

ــاش دادگەییكــردن و فەرمانــی مــەرگ  ــە فڕگــەی بەغــدا دەســتگیركراو، پ بەغــدا، بــەاڵم ل

بەســەردادان، قاســم )لەبــەر خاتــری كۆنــە هاوڕێیەتــی( چــوو لە زینــدان هێنایــە دەرەوەو 

بــردی بــۆ ماڵەكــەی خــۆی و، لەوێــدا دەستبەســەریكرد، تاوەكــو ئەویــش دوایــی هەلــی 

بــۆ هەلكــەوت و كۆتایــی بــە ژیانــی قاســم و رژێمەكــەی هێنــا.

 هێــژای گۆتنــە، پــاش ئــەوەی قاســم ئەفســەرە هاوكارەكانــی خــۆی سەرشــۆڕ و بێدەنــگ 

ــەقامەكانی  ــە ش ــان ل ــەك ملوێنی ــاندانی ی ــتەكان و خۆپێش ــی كۆمۆنیس ــرد و، بەیارمەت ك

بەغــدادا بــۆ پشــتگیریی قاســم و دەستوەشــاندن، ناحەزەكانــی قاســمیان دەمكــوت كــرد، 

ــدی هەرچــی هەلپەرســت و مشــەخۆرو  ــان و، ئێ ــەك چــاوی پۆشــی لێی قاســمیش ماوەی

ــی  ــە كورتبینی ــە كۆمۆنیســیتەكانەوە هەلپەســاردو، ئەوانیــش ل ــان ب ــوو، خۆی گەمــژە هەب

ــەر”یان  ــاوەری تێكۆش ــە “جەم ــرد و، ب ــتەوە دەك ــە گۆش ــەم رەش ــانازییان ب ــان، ش خۆی
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ــی رژێمــی ســۆڤێت، تووشــی  ــۆ فەرمانەكان ــان ب ــەم. ئەمــەو، گوێڕایەڵیكردنی ــە قەڵ دەدای

ــی  ــورد و گەل ــەوەی ك ــان و نەت ــی خۆی ــە زیان ــردن و ب ــی ك ــەی گەورەوگران ــك هەڵ گەلێ

عێــراق تەواوبــوو. ئەمــە لەكاتێكــدا كــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێــراق لــە ســوپا و پۆلیــس و 

حكوومــەت و ســەر شــەقام هێزێكــی وا گەورەیــان هەبــوو، دەیانتوانــی قاســم لەســەر كار 

ــە  ــان حكوومەتێــك دامبەزرێنــن كــە خەڵكــی كوردســتانیش و عێراقیــش ل البــدەن و خۆی

خۆیــان رازیبكــەن، بــەاڵم ســەركردەكانیان بــە قســەی ســەركردە دیكتاتۆرەكانــی یەكێتیــی 

ــكاش  ــكاو ئەمری ــەڵ ئەمری ــوون لەگ ــن ب ــی رێككەوت ــە خەریك ــەوە ك ــۆڤێت جوواڵن س

نەیدەویســت كۆمۆنیســتەكان لــە عێــراق بێنــە ســەر كار، تاوەكــو بەعســییەكان بــە 

ــان  ــە ســەركار و گــۆالوی خوێنی ــا هاتن یارمەتــی CIA و ئینتلیجەنــس سێرڤیســی بەریتانی

ــورد دروســتكرد. ــە كۆمۆنیســتەكان و ك ل

كــە لــە هاوینــی 1958دا هەوڵمــدا كارەكــەم لــە قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێــرەوە 

بگێڕدرێتــەوە شــوێنی پێشــووی لە كەركووك، كۆمۆنیســتەكان كە لــە ) وەزارەتی پەروەردەو 

نەقیب مەدحەت موفتی، كامیل ژیر، د. محەممەد نوری عارف، جەمال نەبەز، د.عەلی تۆفیق،

 ئوستاد بەشیر موشیر، هەژار موكریانی - 1960/1/8

وێنەكە لە فیلمی دیكۆمێنتاری ) بلیمەت ( وەرگیراوە، كە لەالیەن سیروان رەحیم ئامادەكراوە
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ــەردەمی  ــە س ــە ب ــەردەمەی ك ــەو س ــی ئ ــە تایبەت ــتیاندەڕۆیی، ب ــركاری(دا زۆر دەس فێ

ــوو،  ــە” بەنێوبانگب ــەردەمی “لرفەك ــە س ــتاندا ب ــە كوردس ــتەكان” و ل ــاوی كۆمۆنیس “لێش

ــتای  ــەم وەك مامۆس ــدا خزمەتەك ــە ئەنجام ــەرینەگرت . ل ــەم س ــرد و هەوڵەك رێگرییانك

ــی  ــەی دوانێوەندی ــۆ قوتابخان ــەوە ب ــتەمەنی)اعارە( گوێزرای ــێوەی خواس ــە، بەش قوتابخان

جەعفەرییــە لــە بەغــدا كــە قوتابخانەیەكــی شــیعەكان بــوو و، بــە “دوانێوەندیی مۆســكۆ” 

نێویدەركردبــوو، چۆنكــە زۆربــەی قوتابییەكانــی كۆمۆنیســت بــوون. لــەم قوتابخانەیــەدا، 

ژمارەیەكــی زۆر كــوردی فەیلــی هەبــوون، هــۆی ئەمــەش ئەوەبــوو، كــوردە فەیلییــەكان 

رێیاننــەدەدان دوانێوەندیــی خۆیــان هەبــێ. لەگــەڵ ئەوەشــدا، بوونــم لــە بەغــدا هێنــدەك 

ــە  ــە ل ــەی ك ــەو كاران ــم ل ــم زوو زوو ئاگادارب ــی، توانی ــوو، بەتایبەت ــی هەب ــی ئەرێن الیەن

پێتەخــت روویانــدەدا. لــەم ماوەیــەدا ویســتم بــە كــوردە فەیلییەكانــی قوتابخانــەی 

جەعفەرییــە وانــەی كــوردی بڵێمــەوە و، بەڕێوەبــەری قوتابخانەكــەش حەســەن زەلزەلــە 

ــۆر ســەدیقی  ــە وەزارەت، دوكت ــەكان ل ــەاڵم كاربەدەســتی بەرنامــەی قوتابخان ــوو، ب رازیب

ئەترۆشــی، كــە رەنگــی كۆمۆنیســتی لــە خــۆی دابــوو، رازینەبــوو. هەرچــی دامەزراندنــی 

)بەرێوەبەرێتیــی زانیاریــی كوردســتان(ە، ئــەوا شــەڕی حیزبحزبێنــەی نێــوان، پارتــی 

كۆمۆنیســتی عێــراق و پارتــی دیمۆكراتــی كوردســتان رێینــەدا، ئــەو بەڕێوەبەرێیتییــە بــەو 

شــێوە دامبــەزرێ كــە ئێمە دەمانویســت. چۆنكە كۆمۆنیســتەكان لــە كوردســتان، بەتایبەتی 

ســلێامنی لــە خۆپێشــاندانی جەماوەرییانــدا دەیانقیژانــد: “نامانــەوێ مەعاریفــی قلیاســان 

) ســەرنج: داخوازیــی ئێمــە مەعاریــف - زانیــاری - كوردســتان بــوو (. لەبــەر ئــەوە قاســم 

لەجیاتــی ئــەوە )بەڕێوەبەرێتیــی خوێندنــی كــوردی- مدیریــە الدراســات الكردیــە(ی 

دامەزرانــدو مەڵبەندەكەشــی خســتە بەغــدا، نــەك كەركــووك، تاوەكــو لــە ســەر كاریــش 

ــوردی.  ــە ك ــرد ب ــدا نەك ــەكان و دوانیۆەندییەكان ــە نێوەندیی ــە قوتابخان ــی ل ــا، خوێندن م

بــەاڵم زمانــی كــوردی لــە قوتابخانــەی مامۆســتایانی ســەرەتایی لــە هەمــوو عێراقــدا بــووە 

دیوانــی )رەســمي(. لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەزگەیەكــی نــوێ بــۆ خوێندنــی كــوردی هاتەكایــە، 

كــە لەوەوپێــش نەبــوو، ئەمــەش جــۆرە دەســتكەوتێك بــوو بــۆ ئــەو دەستپێشــكەرییەی 

كردبوومــان.

ــە زانســتگەی بەغــدا، كاربەدەســتانی  ــی كــوردی ل ــی بەشــی زمان ــۆ دامەزراندن ئەوجــا ب

ــە كەســێكی  ــان دەكــرد، كــە گوای ــی، منجــە منجــی ئەوەی ــەروەردەو فێركاری ــی پ وەزارەت
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ــان  ــتەر، ی ــی ماس ــێ و باوەڕنامەیەك ــوردی خوێندب ــی ك ــتگەیەكدا زمان ــە زانس ــە ل وانیی

ــەو  ــتە ل ــە. راس ــەو بەش ــتای ئ ــە مامۆس ــرێ ب ــێ و بك ــەدا وەرگرتب ــەو بابەت ــۆرای ل دوكت

ســەردەمەدا، زمانــی كــوردی لــە زانســتگەی ســۆربۆن)پاریس( و زانســتگەی لێنینگــراد و 

مۆســكۆ)یەكێتیی ســۆڤێتی جــاران( دەخوێنــدران، بــەاڵم نــەك وەك بەشــێكی ســەربەخۆ، 

بەڵكــو لــە ســنووری خوێندنــی رۆژهەاڵتناســیدا. جــا لەبەرئــەوەی پێــش ســەردەمی قاســم، 

ــوو،  ــی ســۆڤێت نەب ــەڵ یەكێتی ــی لەگ ــی دیپلۆماســی و بازرگان ــچ پێوەندییەك ــراق هی عێ

خوێنــدكار نەدەنێــردران بــۆ ئــەو واڵتــە، بــەاڵم پــاش ئــەوەی لەســەردەمی قاســم بــەوالوە 

رێكرایــەوە، گەلێــك خوێنــدكار چوونــە ســۆڤێت و لــە زمانــی كــوردی و مێــژووی كــورددا 

دوكتۆرایــان هێنایــەوە. عەرەبــە شۆڤێنیســتەكان بیانــووی ئەوەیــان دەهێنایــەوە كــە 

ــە بەغــدا ســااڵنێك  ــە. خــۆ نەشــدەكرا ل ــی خــاوەن باوەڕنامــە نیی ــی كوردی پســپۆری زمان

ــەڵ  ــەوە، لەگ ــە دەهێنن ــە ســۆڤێت باوەڕنام ــدكارەكان ل ــو خوێن ــە دوابخــرێ تاوەك كارەك

ئەوەشــدا ناهومێــد نەبــووم و لــە پــڕ تروســكەیەكی هیــوا دەركــەوت. ئەمــەش ئەوەبــوو 

كــە دوكتــۆر عەبدولجەبــار عەبدوڵــاڵ بــووە ســەرۆكی زانســتگەی بەغــدا، كــە بــە فەرمانــی 

ــی  ــاڵ كات ــار عەبدوڵ ــۆر عەبدولجەب ــات. دوكت ــژەكان پێكه ــی كۆلی ــە یەكگرتن ــەت ل دەوڵ

ــە  ــە ئێم ــی ب ــی تیۆری ــەروەردە و، فیزیك ــژی پ ــە كۆلی ــوو ل ــك ب ــتای فیزی ــۆی مامۆس خ

دەگوتــەوە. ئــەم پیــاوە ســوببە بــوو، خەڵكــی خــوارووی عێــراق بــوو، لــە بــاری زاناییــەوە 

فیزیكزانێكــی بەنێوبانــگ بــوو، ماوەیــەك لــە زانســتگەی نێــوداری MITی ئەمریــكا 

ئەزیســتێنتز پرۆفیســۆر بــوو، مرۆڤێكــی دێمۆكــرات و كــورد دۆســت بــوو. ناسیاوەتیشــامن 

لەگــەڵ یــەك زۆر خــۆش بــوو، دەیزانــی كــە خەریكــی خزمەتكردنــی زمانــی كوردیــم و، 

ــدادا  ــی بەغ ــە رۆژنامەكان ــی ل ــاری منیش ــت و، وت ــی زانس ــە زمان ــوردی ببێت ــەوێ ك دەم

خوێندبــووەوە. بەتایبەتــی، ئــەو وتــارەی لــە بــەر پێچدانــەوەی ســەركردەیەكی نــارساوی 

ــەورەی  ــی گ ــیبووم و، دەنگێك ــايل( دانووس ــوت االه ــە )ص ــە ل ــه(، ك ــاض ط ــس )ری بەع

دایــەوە. كــە بــووە ســەرۆكی زانســتگە، چوومــە الی بــۆ پیرۆزبایــی و ئەویــش پیرۆزبایــی 

ــەڵ مامۆســتا  ــوو. لەگ ــالد( دا بەرچــاوی كەوتب ــە )الب ــە ل ــم ك ــرد لێ ــی ك بیرخەرەوەكەمان

عەبدولجەبــار باســی پێویســتیی بوونــی بەشــی كوردیــی زانســتگەی بەغــدام كــرد. ئەویش 

زۆر بــە دڵــی بــوو و گوتــی” دڵنیابــە كــە بەشــی زمانــی كــوردی دادەمــەزرێ و كەســیش 

ناتوانــێ لــە دژی بوەســتێ و، تــۆش دەتوانیــت لــەوێ خەریكــی خزمــەت بیــت”. گوتــم:” 
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ــچ  ــەوێ هی ــەز نام ــە ئ ــم ك ــوورە لێ ــەاڵم بب ــەم، ب ــز، زۆر سوپاســت دەك ــتای بەڕێ مامۆس

كارێــك وەك كاربەدەســت لــەوێ بگرمــە دەســت، چۆنكــە لێــرەدا مەبەســتم ئــەوە نەبــووە 

و نییــە بــۆ خــۆم پایەیەكــم دەســتبكەوێ”. لــە كورتــی بیبڕمــەوە، نێــوی چەنــد كەســێكم 

پێگــوت كــە بــۆ ئــەو كارە دەســتدەدەن، لەوانــە: جەمیــل رۆژبەیانــی، عەبدوڵــاڵ گــۆران، 

ــوەر  ــوجادی و ئەن ــن س ــی، عەلالدی ــوی موكریان ــەردی، گی ــەد ه ــی، ئەحم ــق حیلم رەفی

مایــی كــە هێندێكیانــی دەناســی. 

ــی كــوردی  ــدن 1959 بەشــی زمان ــی خوێن ــۆ ســاڵی نوێ ــی، ب ــار گوت مامۆســتا عەبدولجەب

دەكرێتــەوە و كرایــەوە. هەروەهــا مامۆســتا عەبدولجەبــار گوتــی: ئێــوە نابــێ بەبەشــێكی 

زمانــی كــوردی دابیــن بــن، دەبــێ داوای زانســتگەیەكی كوردیــی بكــەن. 

ئەمــە مێــژووی لەدایكبوونــی ئــەو بەشــەبوو، لــەم ماوەیەشــدا كــە لــە ئەوروپــام، 

پێوەندییــم بــە هەڤااڵنــی بەشــی كوردیــی زانســتگەی بەغــداوە نەپچــڕا، ئەگەرچــی ئــەو 

ــەاڵم هــەر  ــەن رژێمــی بەعســەوە پێكــرا، ب ــەر و ئەوبەرێكــی لەالی ــەم ب ــد ئ بەشــە چەن

بــە پێــوە مــا. ژمارەیــەك لــەو خــاوەن دوكتۆرایانــەی كــە داوایانكردبــوو ببنــە پرۆفیســۆر، 

زانســتگەی بەغــدا بەرهەمەكانیانــی دەنــاردن بــۆ مــن بــۆ نرخاندنیــان. لەوانــە: دوكتــۆر 

ــی موتابچــی. ــن عەل ــۆر ئەمی ــتەفا، دوكت ــن مس ــۆر عێزەدی ــەدار، دوكت ــارف خەزن م

ئێستەش دێمە سەر پێشنیازەكەم:

كوردزانســتی  بەشــی  بكرێتــە  كــوردی  زمانــی  بەشــی  پێویســتە  مــن  بیــروڕای  بــە 

ــەكان، وەك  ــە ئێرانیی ــۆن و نوێی ــە ك ــدا، زمان ــی كوردی ــاڵ زمان ــە پ ــە ل ــۆژی(، وات )كوردۆل

ئاڤێســتا و پەهلەوی و ســۆگدی و پارتی و بەلووجی و ئۆســێتی و پەشــتۆ و فارســی و چەند 

زمانێكــی دی، وەك سانســكریت و التینــی و یۆنانیــی كــۆن، لەگــەڵ زانســتی زمانەوانیــی 

ــەك  ــەوە، ن ــی كوردیی ــی زمان ــە خزمەت ــە بخرێن ــن و، ئەمان ــی، بخوێندرێ ــدۆ جەرمەن هین

ــە ئینســتیتووتە  ــك ل ــی فارســییەوە، وەك گەلێ ــە خزمەت ــی بخرێت ــەوە، كوردی ــە پێچەوان ب

ــی  ــای كوردســتان و ژیان ــژووی كــورد و جۆگرافی ــەكان دەیكــەن. هەروەهــا مێ ئێرانەوانیی

ــتان،  ــی كوردس ــەكان و ئابووری ــە كوردیی ــوردی و ئایین ــەری ك ــورد و هون ــی ك كۆمەاڵیەتی

هەمــووی لــەو ســنوورەدا بخوێندرێــن. كاتــی خــۆی ، بــە بەڕێــز مــام جــەالمل گــوت، كــە 
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بوونــی زانســتگەیەكی كوردزانســتی )كوردۆلــۆژی(ی ســەربەخۆ لــە كوردســتاندا زۆر 

پێویســتەو بۆشــم باســكرد چــۆن بنیاتدەنــرێ. ئەویــش گوتــی “ئــەوە شــتێكی زۆر باشــەو 

ــان “و نەچــووە  ــی هۆزان ــە “خەون ــوو ب ــە بەداخــەوە، ب ــەو بەڵێن ــەاڵم ئ ــێ”. ب ــێ بب دەب

ســنووری كارەوە. ســەیر ئەوەیــە لــە زانســتگەكانی هەرێمــی كوردســتاندا، زمانــی كــوردی 

ــە،  ــەس نیی ــێ ب ــوردی بەتەن ــی ك ــە. زمان ــۆژی( نیی ــتی )كوردۆل ــەاڵم كوردزانس ــە، ب هەی

ــێ. ــێ كوردزانســتی هەب دەب

ــاڵ بەســەر ســەركەوتنی  ــا س ــی پەنج ــەی تێپەڕبوون ــە بۆن ــارەدا و ب ــەم وت ــی ئ ــە كۆتای ل

ئــەم هەوڵــە پیــرۆەزەدا، یــادی ئــەو حەفــت هەڤاڵاممۆســتایانە دەكەمــەوە، كــە ســەرەڕای 

ــە”  ــاو” و “لرفەك ــەڵ “لێش ــەوەی لەگ ــە ئ ــدا ك ــە رۆژێك ــییەك، ل ــێوە مەترس ــوو ش هەم

نەبووایە“ســەحل” یــان دەكــرد تاوەكــو گیانــی دەردەچــوو، خۆڕاگرانــە، بەشــداریی ئــەم 

دەستپێشــكەرییەیانكرد و، لــە هیــچ جــۆرە بەرگــری و بەرهەڵســتێك نەســڵەمینەوە. ئــەو 

ــادبێ و،  ــان ش ــێ و، رەوانی ــان ب ــە گیانی ــاڵو ل ــەزاران س ــردووە، ه ــەی كۆچیانك هەڤااڵن

ــێ. ــان لێب ــێ و ئافەرینی ــان فرەب ــێ و وێنەی ــان درێژب ــەی ماویشــن، تەمەنی ئەوان

بەرلین 2009/10/15
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پرۆگرامی کوردیی رادیۆی قاهیره ، له  هاوینی
1957دا چۆن دامه زرا؟

جەمال نەبەز 

چه ند وشه یه کی پێویست

پرۆگرامــی کوردیــی رادیــۆی قاهیــره  کــه  لــه  هاوینــی1957دا که وتــه کار، بــۆ کاتــی خــۆی، 

ــوو  ــگ ب ــار گرن ــی یه کج ــی و فه رهه نگی ــی رامیاری ــه ر، رووداوێک ــاڵ له مه وب ــه  53 س وات

لــه  مێــژووی ســه ته ی رابــردووی کــورد و رۆژهه اڵتــی ناڤینــدا، کــه  رژێمــه  داگیرکه ره کانــی 

کوردســتانی خســته  تــرس و لــه رز و شــڵه ژانه وه و، ناچاریکــردن به گرتنه ڕێــی چه نــد 

ــورد.  ــۆ ک ــک ب ــه ی که ڵ ــه  مای ــدا بوون ــه  ئه نجام ــه  ل ــی وا، ک کاردانه وه یه ک

ــه یربێ،  ــاون، پێیانس ــه رده مه دا نه ژی ــه و س ــه ی ل ــن، له وان ــده ک هه ب ــه  هێن ــته  ره نگ ئێس

پرۆگرامێکــی رادیۆیــی توانیبێتــی رۆڵێکــی ئــاوا گرنــگ بنوێنــێ. چۆنکــه  نازانــن کــه  ئــه و 

ــاره   ــه  ژم ــێکی ب ــد که س ــه ر چه ن ــه  ئه گ ــوو، ک ــته  نه ب ــه وڕۆی ئێس ــی وه ک ئ رۆژه  رۆژێک

کــه م پێکــه وه  کۆببنــه وه  و، خۆیــان نێوبنێــن “حیــزب” و بڕێــک پاره شــیان به  ده ســته وه بێ، 
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ــه و  ــش. ئ ــه ت ته له ڤزیۆنی ــه  و ته نان ــۆ و رۆژنام ــتگه ی رادی ــی وێس ــه  خاوه ن ــن ببن بتوان

رۆژە  رۆژی ته له ڤزیۆنــی ســاته لیت و ئینته رنێــت و فاکــس و ئیمه یــل و یوتیــووب و 

ــوو،  ــتا رووینه داب ــدن هێش ــی راگه یان ــی ته کنیک ــوو. شۆرش ــه ر، نه ب ــووک و تویت ــس ب فێ

ــراوی  ــه ی؛ چاپنامــه Presse ە ی ســنووردار و به رگی ــه  پێچه وان ــۆ، ب ــوو کــه  رادی رۆژێــک ب

ئــه و ســه رده مه وه ، ده زگه یه کــی هه واڵگوزاریــی زۆر گرنــگ و بــێ به رگــر و، ته نــێ 

ــه ،  ــان بکردای ــه ر کوده تایه کی ــک ئه فس ــه ر تاقمێ ــۆ ئه گ ــوو. خ ــه وه  ب ــت ده وڵه ت به ده س

ئه گــه ر  ده گــرت.  رادیــۆدا  وێســتگه ی  ده ستیانبه ســه ر  ده چــوون  له پێشــدا  جــارێ 

گه لێکیــش شۆرشــی بکردایــه ، هه وڵــی ده ســتگرتنی به ســه ر وێســتگه ی رادیــۆدا ده دا. لــه  

بەرگی ئەو نامیلكەیەی كە جەمال نەبەز بۆ جەمال عەبدولنارسی نارد
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هه مــوو عێراقیشــدا، تاکــه  یــه ک وێســتگه ی رادیۆیــی حکوومه تیــی هه بــوو لــه  گه ڕە کــی 

چه نــد  رۆژانــه،   1937ە وه ،  ســاڵی  لــه   وێســتگه یه؛   ئــه م  ساڵحییه “ســاڵه یی”به غدا. 

ــوو.  ــراودا، ته رخانکردب ــنوورێکی دیاریک ــه  س ــوردی، ل ــی ک ــۆ زمان ــی ب ــی که م ده مژمێرێک

ــوردی  ــی ک ــه  زمان ــی ب ــک پرۆگرام ــچ ده وڵه تێ ــۆی هی ــدا، رادی ــوو جیهان ــه  هه م ــدی ل ئێ

نه بــوو، بــه اڵم ده وڵه تــه  گــه وره کان و، ژماره یه کــی زۆر لــه  ده وڵه تــه  مامنێوه ندیــی 

هه بــوو.  ترکــی  و  فارســی  و  عه ره بــی  بــه   رۆژانه یــان  به ر نامــه ی  گچکه کانیــش،  و 

کوردیــش خواخــوای ئه وه یــان بــوو، رادیۆیــه ک، یــان رۆژنامه یــه ک، یــان ته نانــه ت 

ــه ی  ــه  کووله ک ــورد ل ــوی ک ــێ، نێ ــێ، ل ــان بهێن ــی، نێوێکی ــه ی بیان ــتێکی گچک کاربه ده س

ــۆی  ــه وت و، به ه ــش به ڕێک ــه ر جاروبارێکی ــۆ ئه گ ــدرا. خ ــته وخۆ نه ده هێن ــدا راس ته ڕیش

باســێکی دیکــه وه ، نێــوی بهێندرایــه ، ئــه وا، یــان بــه  چه نــد هۆزێکــی له نێوخۆیانــدا 

ــی ســۆڤێت،  ــه ر و زوڕناژە ن ــه  کۆمۆنیســت و نۆک ــان ب ــه  شارســتانێتی، ی ناکــۆک و دوور ل

و  رامیــار  وه ک  یه کێکــی  قه ڵــه م.  ده درانــه   شــه ڕانی،  و  چه تــه   و  رێگــر  بــه   یــان 

ئەو پێشكێشكردنەی لە پێشەوەی نامیلكەكە كە بۆ جەمال عەبدولنارس نوورساوە
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نووســه ری نــارساوی کــورد؛ ره حمه تــی برایــم ئه حمــه د ده یگــوت: “ کــه  جاروبــار رادیــۆی 

عه ره بیــی به غــدا نێوی”حنطــه  کردیه “)گه منــه  کــوردی( ده هێنــێ، گه شــکه  ده مگــرێ 

ــوو. ســنووره   ــه  ئاســامنه وه  نه ب ــورد ئه ســتێره ی ب ــورت و کرمانجــی؛ ک ــه  خۆشــیاندا”. ک ل

ـ  فه ره نســا  په یامنــی  به پێــی  کوردســتان،  داگیرکه ره کانــی  ده وڵه تــه   ده ســتکرده کانی 

ــاد  ــه عد ئاب ــی ساداڤا)س ــا)23-1-1932(، په یامن ــران ـ ترکی ــی ئێ ــه ره )1921(، په یامن ئه نق

1937(، په یامنــی عێــراق ـ ترکیــا)1946( و په یامنــی به غــدا)1953([ کــه  لــه  دواییــدا 

بــووه  په یامنی”ســه نتۆ “ ] له ســه ر کــورد خڕداخرابــوون. ئــه م ســنووره ، بــه  زۆر و 

ــه و  ــوان ئ ــاردی نێ ــی س ــه ره ڕای جه نگ ــه پێندراوانه ، س ــورددا س ــه ر ک ــه ک به س ــزی چ هێ

دوو دژبــه ره ی کــه  بــه  “بــه ره ی ســه رمایه داری” و “بــه ره ی سۆســیالیزم” نێوده بــران، 

له الیــه ن هــه ردوو زلهێزه کــه وه )ئه مریــکا و ســۆڤێت( و بلۆکــی هــه ردوو الوه ، وه ک 

ــرک و  ــران و ت ــتی ئێ ــه  بنده س ــه  ل ــتاندا ک ــه ی کوردس ــه و پارچان ــزدران. ل ــه ک، ده پارێ ی

ــک و  ــه ت په رتۆکێ ــان ته نان ــان کاتنامــه ، ی ــه ک رۆژنامــه ، ی ــه ده درا، ی ــوون، رێن ســوریادا ب

نامه یــه ک، بــه  ئاشــکرا، بــه  زمانــی کــوردی ده ربچێــت. لــه  هه مــوو باشــووری کوردســتان 

و عێراقــدا، ته نــێ هه فته نامــه ی )ژیــن( هه بــوو کــه  بــه  چــوار الپــه ڕه ی قــه واره  بچــووک 

ــاو( ــوی )هه ت ــش به نێ ــد الپه ڕه یی ــه ی چه ن ــی مانگان ــوو. گۆڤارێک ــلێامنی ده رده چ ــه  س ل

ە وه  لــه  چاپخانــه ی کوردســتان لــه  هه ولێــر ده رده چــوو. کــه  ئــه م دووانــه،  هه ردووکیــان، 

وێــژەی بــوون. ده رکردنــی چاپنامــه ی رامیاریــی بــۆ کــورد رێبه ند)ممنوع(کرابــوو ]ســه رنج: 

ــه وه ی  ــۆ جیاکردن ــاوه ، ب ــی دان ــزی و ئه ڵامن ــه رPresse ی ئینگلی وشــه ی “چاپنامه ”م به رامب

“چاپه مه نی”)مطبوعــات([. لــه  

ــوو  ــه وه ش، ده ب ــۆ ئ ــران. ب ــوردی چاپده ک ــه  ک ــان دووان، ب ــک ی ــدا، په رتۆکێ ــه  ساڵێکیش ل

وه زاره تــی نێوخــۆی عێــراق؛ رێ بــه  چاپکردنیــان بــدات. ئێــدی، ئــاو بێنــه  و ده ســت بشــۆ.

ــه   ــه م پرۆگرام ــی ئ ــدن و کارکردن ــۆی دامه زران ــی ه ــه ر باس ــه  س ــه وه ی بێم ــته ، به رل ئێس

ــۆ  ــه  ب ــه  و، رۆژان ــه  کای ــڕ هات ــه  له پ ــرس، ک ــی می ــره ی پێته خت ــۆی قاهی ــه ی رادی کوردیی

مــاوه ی ده مژمێرێــک په خشــده کرا و، لــه  هه مــوو رۆژهه اڵتــی ناڤینــدا ده بیســرا و، 

هاتنــه  کایه شــی پێوه ندییه کــی راســته وخۆی به خۆمــه وه  هه یــه  و، ماوه یه کــه ، چه نــد 

کــه س و الیه نێکــی ســاخته کار، نابه رپرســیارانه  و بێشــه رمانه  و خۆهه ڵکێشــانه ، هێنــده ک 

هه واڵــی ئاخنــدراو بــه  درۆ و ده له ســه  و فیشــاڵیان، له وباره یــه وه  باڵوکردووه تــه وه و، 
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گه لێــک دۆســت و ناســیاویش روویده میــان لــه  مــن کــردووه،  کــه  لــه م باره یــه وه  

ــم، جــارێ  ــه  پێویســتی ده زان ــه اڵم ب ــم و قســه یه ک بکــه م، وادێمــه  وه رام، ب بێده نــگ نه ب

چیرۆکێکــی  کورتــه   و،  خــۆم  ســه رده مه ی  ئــه و  هه لومه رجــی  کورتــی  ســه رنجێکی 

ــه ی کوردســتان و نێوچه کــه  بخه مــه  به رچــاو، ئه وجــا بێمــه  ســه ر  ــه و رۆژان بارودۆخــی ئ

نــه ک خۆپه ســندان.  لێــره دا خزمه تــی مێــژووه ،  بابه ته کــه . مه به ستیشــم  نێوه رۆکــی 

چۆنکــه  رووی راســتینه ی رووداوه کانــی ســه رگۆڕە پانی مێــژوو؛ نابــێ بشــاردرێنه وه  و 

ون بــن، یــان بــه  چه وتوچه وێڵــی بێنــه  گێڕانــه وه . شــێوێنه رانی راســتیش، پێویســته ، 

بێله ڕوودامــان، کارنامــه ی بۆگه نــی خۆیــان بدرێتــه وه  بــه  چــاوی دزێوانــه  و ئێســکی 

ــدا. گرانیان

ئاوڕدانه وه یه کی مێژوویی بۆ چوونه  نێو باس

ــه وره ی جیهانشــڵه قێن  ــاتی گ ــده ک کاره س ــردوودا، هێن ــی ســه ته ی راب ــوه ی یه که م ــه  نی ل

ــه م رۆژە   ــه ره و ئ ــیان ب ــی کوردستانیش ــۆڕی و، چاره نووس ــان گ ــه ی جیهانی ــدا، وێن روویان

بــوو،  جیهانــی  یه که مــی  جه نگــی  کاره ســاتانه ؛  ئــه و  سه رده ســته ی  هانــی.  ره شــه  

کــه  هه ره ســهێنانی ئیمپراتۆرێتیــی رووســیای قه یســه ری و هاتنــه  کایــه ی یه کێتییــی 

به یــه ک .  دژ  به شــی  دوو  کــرده   کات،  له گــه ڵ  جیهانیشــی،  و،  لێکه وتــه وه   ســۆڤێتی 

ئــه وه ش لــه  مانگــی ئۆکتۆبــه ری 1917دا بــوو، واتــه  پێــش ته واوبوونــی جه نــگ لــه  

مانگــی ئه یلوولــی 1918دا. ئــه م جه نگــه  له نیــوان دوو الیه نــدا هه ڵگیرســا، الیه نــی 

ــان و  ــا و یۆن ــۆن و فه ره نســا و ئیتالی ــا و ژاپ ــه  پێشــه وه؛  به ریتانی ــان” )ل یه که م”هاوپه یامن

ــووه   ــی چ ــکا و چین ــی دی، وه ک ئه مری ــه  ده وڵه تان ــی زۆر ل ــا ژماره یه ک ــیا و، ئه وج رووس

ســه ر(. الیه نــی دووه میــش کــه  به “هێزه کانــی نێوه نــد” نێوده بــران )بریتیبــوون لــه  

ئه ڵامنیــا و ئیمپراتۆرێتیــی ئۆســامنی و نه مســا و هه نگاریــا و بولگاریــا(.

پــاش هه ڵگیرســانی شۆرشــی رووس لــه  شــوباتی1917دا، فه رمانــده ی له شــکری ئه ڵامنیــا، 

ــه مه نده فه ری  ــه  ش ــه وه  و، ب ــه  دزیی ــی، ب ــر لێنین ــه ری، ڤالدیمی ــیای قه یس ــه  دژی رووس ل

رژێمــی  دژی  شۆرشــدا  لــه   ئــه وه ی  بــۆ  رووســیا،  گه یانــده وه   ئه ڵــامن  ســه ربازیی 

ــوێرسا وه ک  ــه  س ــوو ل ــاڵێک ب ــد س ــن چه ن ــه  لێنی ــه و ده م ــه  ئ ــداریبکا، ک ــه ر به ش قه یس
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په نابــه ر ده ژیــا. پــاش ســه رکه وتنی شــۆرش لــه  ئۆکتۆبــه ری1917دا کــه  بــووه  هــۆی 

ڤه ژیــری  و  ســه رۆکڤه ژیران  لیبه راڵــی  و  کــورت  ته مــه ن  حکوومه تــی  رووخاندنــی 

دامه زرێنــه ر  له الیــه ن   )1970 که ره نســکی)1881ـ  ئه لێکســانده ر  رووســیا  جه نگــی 

و فه رمانده ی“له شــکری ســۆر” لیێیــڤ ترۆتســکی )1879ـ 1940(یــه وه ، لێنیــن کرایــه  

گــه ل”. کۆمیســاریا)نوێنه رایه تی(ی  “کــۆڕی  ســه رۆکی 

وێنــەی قــازی محەممــەد، كــە لــە الپەڕەكانــی پێشــەوەی نامیلكەكــەدا لەژێــرەوەی نــوورساوە: رێبــەری حیزبــی دیموكراتــی كوردســتان و 

ســەرۆكی كۆمــاری كوردســتانی ئــازاد كــە لــە ســاڵی 1945 لــە مەهابــاد دامــەزرا، قوربانیــی گەلــی كــورد و مرۆڤایەتــی پێشــكەوتووخواز، 

شــەهید قــازی محەممــەد.
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بــه اڵم  نه ژیــا،  زۆر  ســۆڤێت  دامه زراندنــی  پــاش   )1924 ـ  لێنیــن)1870  هه رچه نــده  

ــه روه ک  ــه ، ه ــه  نێزیک ــه  ری، ب ــیای قه یس ــتییه که ی رووس ــتکرده  کۆڵۆنیالیس ــنووره  ده س س

ــوو، ســوڵتانی  ــگ کۆتایینه هاتب ــه  هێشــتا جه ن ــه دا، ک ــاوه  کورت ــه و م خــۆی هێشــته وه و، ل

ــه   ــته وه  نه دابوو)ل ــه  ده س ــۆی ب ــتا خ ــه م( هێش ــه دی شه ش ــوڵتان محه مم ــامنی )س ئۆس

و  ئۆســامنی  ده وڵه تــی  له گــه ڵ  لێنیــن  به ده ســته وه (،  دا  خــۆی  1918/9/30دا 

وێنــەی مســتەفا بارزانــی، كــە لــە الپەڕەكانــی پێشــەوەی نامیلكەكــەدا لەژێریــدا نــوورساوە: تێكۆشــەری كــوردی جەماوەریــی پاڵــەوان و 

فەرمانــدەی ســەربازیی بوێــر و فەرمانــدەی ســوپای رزگاری میللــی لــە كوردســتان، جەنــەڕال مســتەفا بارزانــی.
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ــی  ــه  مانگ ــک ی ل ــت ـ لیتۆڤیس ــه وت و، په یامنــی بریس ــا رێکك ــه رکرده کانی ئه ڵامنی س

مارتــی1918دا واژۆ کــرد له گه ڵیــان و، دانینــا بــه وه دا کــه  ســنووری ســۆڤێت و ده وڵه تــی 

ــه وه ،  ــۆی مبێنێت ــه م، وه ک خ ــی زۆرک ــه  گۆڕینێک ــتی و، ب ــێوه یه کی گش ــه  ش ــامنی، ب ئۆس

ــی  ــنووری یه کێتی ــه  س ــتان که وت ــه ی کوردس ــێکی گچک ــه ، به ش ــه م په یامن ــی ئ ــه  به پێ ک

ســۆڤێته وه ، کــه  ئــه و به شــه ، کوردســتانی سۆریشــی ده گرتــه وه ، بــه اڵم کوردســتانی 

ــه وه . ــامنی مای ــی ئۆس ــۆ ئیمپراتۆرێتی ــاران، ب ــه روه ک ج ــامنی، ه ئۆس

ــه ن هاوپه یامنانــی ســه رکه وتووی جه نگــه وه   ــه  1920/8/10دا له الی کــه  په یامنــی ســێڤر ل

دانیپێدانه نــا،  لێنیــن،  بــه  ســه رکرده یه تیی  رژێمــی ســۆڤێت،  کاخــه ز،  خرایــه  ســه ر 

به ڵکــو له الیه کــه وه ، که وتــه  هاوکاریــی له گــه ڵ ره زاخــان)1878ـ 1944(ی کوده تاکــه ر 

و ملهــۆڕ و، لــه  1921/2/26دا، په یامننامه ی”رێزگرتنــی ســنووری ئێــران” و “البردنــی 

په یامننامــه ی ترکامنچایــی” ســاڵی 1848ی بــۆ واژۆ کــرد. له الیه کــی دیکه شــه وه ، له گــه ڵ 

ــوو”  ــی ب ــه رکێش “یاخ ــه ری س ــه رکرده یه تیی ئه فس ــه  س ــه  ب ــۆرا” ک ــی ئه نگ “حکوومه ت

دۆســتایه تیی”  “په یامننامــه ی  1938/1/10(که وتبووه گــه ڕ،  ـ   1881( که مــال  مســته فا 

ــت. ــه  1921/3/16دا، به س ل

کــه   ترکه کان”بــوو  “گه نجــه   بــه   ســه ر  ســه رکێش،  که مالــی  مســته فا  حکوومه تــی 

بــه “ژۆن ترک”نێویانڕۆیبــوو. ئه مانــه،  ده ســته یه ک تۆرانــی و شــۆڤێنی و تێرۆریســت 

بیانــووی  بــه   و،  1908/7/24دا  لــه   ســوپاییه وه ،  کوده تایه کــی  له ڕێــی  کــه   بــوون، 

خســتنه کاری ده ســتووری ئۆســامنیی1876ە وه  کــه  خرابــووه  پشــتگوێ، ده ســه اڵتیان 

ــان  به ده ســت ســوڵتانه وه  نه هێشــتبوو؛ ســاڵێکیش دوای ئه وه )1909(به جــارێ حکوومه تی

گرته ده ســت خۆیــان. ئه مانــه ، بیــری ترکچێتــی و تۆرانێتییــان لــه  چه نــد په رتۆکێکــی 

ــوو  ــی ئینگلیزب ــی جوو ێك ــان پەرتۆك ــه  یه کێکی ــوو، ک ــڕدراوه وه  وه رگرتب ــی وه رگێ ــۆ ترک ب

ــه   ــوو ب ــی ب ــی فه ره نس ــی جوو ێك ــش پەرتۆك ــه وی دی ــوی )Arthur L.David( و ئ به نێ

نێــوی ب)David L.Cohun( ، کــه  ره گــه زی ترکیــان بــه  ره گه زێکــی دانســقه ی ســه ربه خۆ 

ــی  ــارد لێڤی ــاس بێرن ــه ت رۆژهه اڵتن ــه م. ته نان ــووه  قه ڵ ــی دی داب ــه  ره گه زه کان ــر ل و به رزت

خۆیــان  نه ته وایه تیــی  رۆژئاوایــی،  به رهه مــی  به قۆپیێکردنــی  ترکــه کان  ده بێــژێ” 

دۆزییه وه )ســه رنجی:جه مال نه به ز:ناســنامه  و کێشــه ی ناســیۆنالی کــورد، باڵوکــرا وه ی 

بنکــه ی کوردنامــه ؛ له نــده ن 2002، ل56/ 130بــده(.
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ژۆن ترکــه کان که وتبوونــه  ســه ر که ڵکه ڵــه ی دامه زراندنــی ده وڵه تێــک بــۆ “ره گــه زی 

له ڕێــی  چه رکــه ز،  و  الز  و  ئه رمــه ن  و  یۆنــان  و  کوردســتان  خاکــی  له ســه ر  تــرک” 

بــۆ  بــوون  کۆچکــردوو  گه لێکــی  ترکــه کان  چۆنکــه ،  نه ته وانــه .  لــه و  گه لکوژییــه وه  

ــا  ــی مێزۆپۆتامی ــه  واڵت ــان، ل ــه  خۆی ــه ت ب ــی تایب ــه  و، نیشــتامنێکی مێژووی ئاســیای گچک

ــه   ــه  ب ــه کان کردوویان ــه  و، ترک ــای خۆرهه اڵت ــه  مان ــه  و ب ــه که  یۆنانیی ــه  وش و ئه ناتۆڵ)ک

“ئه نه دۆلــو”( دا نه بــوو. شــایه نی باســه ، ئیمپراتۆرێتیــی ئۆســامنی، کــه  بناخه کــه ی 

ــی  ــی دژی ده وڵه ت ــی ســوپایی میرنشــینه  کوردەكان ــه  پشــتگیریی و یارمه تی ــه  1515دا، ب ل

ســه فه وی و، ده اڵڵــی و خۆفرۆشــی و به رتیلخۆریــی مــه ال ئیدریســی بیتلیســی یه وه )کــه  

لــه  1520دا مــرد( دامــه زرا، ده وڵه تــی تــرک نه بــوو، ته نــێ ســوڵتانه کانی؛ ســه ر بــه  

ــوون.  ــک ب ــامن” نێوێ ــه ی  “ئۆس بنه ماڵ

“ژۆن ترکــه کان”، کــه  وشــه ی“ژۆن” یــان لــه  jeune ی فه ڕە نســییه وه،  کــه  مانــای “گه نــج”ە  

ــا و،  ــدی ئەڵامنی ــه  هه ڤاڵبه ن ــدا، بوون ــی جیهانی ــی یه که می ــاوه ی جه نگ ــه  م ــوو، ل وه رگرتب

ــه کان و  ــا ئه رمه نیی ــه کان و ئه وج ــه  پۆنتیی ــه  یۆنانیی ــان ل ــا گه لکوژیی ــی ئه ڵامنی ــه  چه ک ب

ــه   ــامنی و ل ــه رده می ئۆس ــه  س ــامن، ل ــرک و ئه ڵ ــی ت ــرد. هه ڤاڵبه ندێتی ــورد ک ــا ک ئه وج

ســه ته ی 19ە وه  ده ســتیپێکربوو، کــه  بــه  یارمه تیــی چــه ک و ئه فســه رانی ئه ڵامنیــی پروســیا، 

میرنشــینه كانی کــورد رووخێنــدران و، درێــژە ی ئــه م باســه ش لــه و نامانــه دا ده رده کــه ون 

کــه  ئه فســه ری ئه ڵــامن هێلمــوت فــۆن مۆڵتکــه )1800 ـ 1891(وه ک رێکخــه ری له شــکری 

ــه   ــه ز: کورت ــال نه ب ــای جه م ــۆ ژنه که ی)ته ماش ــی ب ــتانه وه  ناردوون ــه  کوردس ــامنی، ل ئۆس

گۆڤــاری  دووه م،  به رگــی  یه کــه م،  به شــی  ئه ڵامنیــادا،  لــه   کوردناســیی  مێژوویه کــی 

ــه وه ی  ــه ر ئ ــه رنج: له ب ــه “. ]س ــه  422 ـ 424، بک ــدا 1974 ل ــورد” به غ ــاری ک ــۆڕی زانی “ک

وتاره که میــان نه نــارده وه  بــۆم تاوەكــو هه ڵه چاپییه کانــی سه رڕاســتبکه مه وه ، گه لێــک 

کارمه ندانی”کــۆڕ”  لێوه شــاوه یی  رادده ی  ئه مــه ش  کــه   تێکه وتــووه ،  چاپــی  هه ڵــه ی 

به باشــی ده خاتــه ڕوو[. هه روه هــا ئــه و نامەیــه ی کــه  مۆڵتکــه  لــه  1886/2/16دا لــه  

وه رامــی ئه میــن عالــی به درخــان)1851 ـ 1926(ی کــوڕی به درخــان پاشــادا نووســیوێتی 

بــۆی کــه  چاره نووســی باوکــی خــۆی پرســیوه  لێــی و، مۆڵتکــه،  پــاش ئــه وه ی به درخان پاشــا 

ــه وه ی مه ڵبه نده کــه ی وێرانکــراوه  و  ــاش ئ ــه م ده بێــژێ: پ ــه  قه ڵ ــازا ده دات ــه  کوردێکــی ئ ب

ــر  ــر الکــردي، می ــز: االمی ــه  چاره نووســی نه ماوه )جــامل نب ــاگای ل ــدی ئ ــراوه ، ئێ خــۆی گی
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محمــد الروانــدزی امللقــب ب“میــری کــۆره ”.... ترجمــه الــی العربیــه ، فخــری سالحشــور 

مــن منشــورات االکادیمیــه  الکردیــه  للعلــم والفــن. اربیــل 1994، ص 266 الطبعــه  الثانیــه .

اربیــل 2003 ص206 ئــه م چاپــه ی  دوایــی لــه  الیــه ن “ئــاراس”ەوه  کــراوه،  بــێ پێشــاندانی 

ــووه (. ــی زۆری تێکه وت ــه ی چاپی ــه،  هه ڵ ــه ر ئه م ــن، له ب ــه  م ب

ــامنی  ــی ئۆس ــی رژێم ــه  وه ک به کرێگیراوێک ــه ی، ک ــه و خزمه ت ــه ر ب ــۆن مۆڵتکه ،به رامب ف

گه لــی  بــه   به رامبــه ر  جه نگــدا  تاوانــی  لــه   به شــداریکردنی  واتــه   به جێیهێنابــوو، 

ــه   ــا )ل ــه  فه ره نس ــیا)ئه ڵامن(دا دژ ب ــه ڕی پروس ــه  ش ــداریکردن ل ــا به ش ــورد، هه روه ه ک

1870/7/19ەوه  تــا 1/28/ 1871( کــه  بــووه  هــۆی دامه زراندنــی ئیمپراتۆرێتیــی ئه ڵامنیــا 

ــه   ــزاس و لۆریــن ل و بوونــی ولیه مــی یه کــه م بــه  ئیمپراتــۆری ئه ڵــامن و، ده رهێنانــی ئه ل

ــد مارشــال. ــه  فیل ــرا ب ده ســت فه ره نســا، ک

یۆنــان( و  ئیتالیــا  و  فه ره نســا  و  به ریتانیــا  تایبه تــی  هاوپه یامنان)بــه   ســه رکه وتنی 

ــا و  ــی ئەڵامنی ــووه  هــۆی داگیرکردن ــادا، ب ــه کان”و ئه ڵامنی ــی “ژۆن ترک به ســه ر حکوومه ت

رووخاندنــی ئیپمراتۆرێتیــی ئۆســامنی، بــه اڵم نه بــووه  هــۆی له نێوبردنــی “ژۆن ترکــه کان” 

“ژۆن  پێچه وانــه وه ،  بــه   ئه ســتۆیان.  ده که وتــه   گه لکوژیــی  و  جه نــگ  تاوانــی  کــه  

یارمه تیــی  بــه   ســه رکێش)متمرد(و،  که مالــی  مســته فا  ســه رۆکایه تیی  بــه   ترکــه کان” 

هــورده  بــۆرژوای “جلخــوار”و نیشتامنفرۆشــی کــورد و، پشــتگیریی و یارمه تیــی رژێمــی 

لــه   که مــال  مســته فا  داروده ســته ی  ســووتوه رگرتنی  و،  ســۆڤێت  دامــه زراوی  تــازه  

ده رفــه ت، توانییــان هاوپه یامنــان والێبکــه ن، چــاو لــه  په یامننامــه ی ســێڤر دابخــه ن 

بکــه ن،  ده ستنیشــان  تــرک  بــۆ  لۆزان)1923/7/24(ده وڵه تێــک  په یامنــی  به پێــی  و، 

کــه  باکــووری کوردستانیشــی بخرێتــه  ســه ر. بێجگــه  له مــه ش، چه نــد ده وڵه تێکــی 

خۆیــان  گوێڕایه ڵــی  فه رمانڕەواکانیــان  کــه   دروســتکران  رژێمده ره به گیــش  عه ره بیــی 

ــی  ــان و به هێزکردن ــووری و ســراتیژیی خۆی ــی ئاب ــۆ بنبه ســتکردنی به رژە وه ندی ــوون. ب ب

که مایه تیــی عه ره بــی ســوننه ، ئینگلیــزه کان شانشــینیی باشــووری کوردســتانیان رووخانــد 

و، باشــووریان بــه  زۆری چــه ک نووســاند بــه  عێراقــی ده ســتکرده وه  و، چاویــان لــه  مافــی 

ــه   ــه م کات ــۆر. ل ــی دیکتات ــت ره زاخان ــه  ده س ــی و، دایان ــتانیش پۆش ــی کوردس رۆژهه اڵت

بــه دواوه ، هه رســێ ده وڵه تــه  ده ســتکرده که ؛ عێــراق و ترکیــا و ئێــران، به به رچــاوی 

ــه   ــه  1937 دا ب ــی دێرســم ل ــه  کــورد. گه لکوژی ــی ل ــه  گه لکوژی ــه وه ، که وتن هه مــوو جیهان
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ــه  ســه رده می مســته فا  ــه  بــوو. ئــه وه ش ل گازی ژە هــراوی، سه رده ســته ی ئــه و گه لکوژییان

که مــال و ئه ڵامنیــای نازیــدا بــوو، کــه  تائێســتا کــه س بــه دوای ئــه وه دا نه چــووه  تاوەكــو 

ــره دا  ــه وه ش لێ ــه  ئ ــرک. چاک ــه  ت ــه و گازه ی داوه  ب ــی ئ ــی ئه وروپای ــێ، چ ده وڵه تێک بزان

بگوتــرێ کــه  ئەڵامنــه کان بــۆ یه که مجــار لــه  1915/4/22دا گازی ژە هراویــی کلۆریــان لــه  

ئیربیــای فه ره نســا به کارهێنــا و، ئیتالییه کانیــش هــه ر لــه و ســه رده مه دا گازی ژە هراوییــان 

بــه اڵم  وتووێــژە وه  ،  که وتــه   ئیتالیــا،  تاوانه کــه ی  به کاربــرد،  حه به شــه   خه ڵکــی  دژی 

ــه و  ــه وه ی ئ ــته . زیندووکردن ــو ئێس ــراوه   تاوەك ــی لێک ــرک، بێده نگی ــی ت ــه ی رژێم تاوانه ک

ــی. ــتیی جیهان ــۆ ئاش ــه  ب ــه یه  خزمه تێک کێش

ــه   ــی دیک ــی جیهانی ــه  جه نگێک ــوو، ک ــردوودا ب ــه ته ی راب ــی س ــوه ی یه که م ــه  نی ــه ر ل ه

قه ومــا، له نێــوان بــه ره ی “هاوپه یامنــان” )به ریتانیــا و ســۆڤێت و ئه مریــکا .....( له الیــه ک 

ــا.....( له الیه کــی دیكــە.  ــۆن و ئیتالی ــازی و ژاپ ــای ن ــه وه ر” Achsel )ئه ڵامنی ــه ره ی “ت و، ب

ــه  شــه ش  ــه وه ، له وان ــداری لێکه وت ــوژراو وبرین ــۆن ک ــا ملی ــه ی په نج ــه ، نێزیک ــه م جه نگ ئ

ــه   ــی ل ــدران. گه لکوژی ــه  گاز خنکێن ــه وه  ب ــای نازیی ــه ن ئه ڵامنی ــه  له الی ــوو، ک ــۆن ج ملی

کوردانــی ســۆڤێت له الیــه ن رژێمــی فاشســتی ســتالینه وه ، کــه  ســتالین )1879ـ 1953( لــه  

ــه ر)1889  ــه ڵ هیتل ــدی” له گ ــی یه ک ــه ی په المارنه دان ــی1939دا “په یامننام ــی ته باخ مانگ

ــه   ــورد ل ــه  ک ــی ل ــه  گه لکوژی ــه  ل ــێکی دیکه ی ــوو، به ش ــت، واژۆ کردب ـ 1945(ی تێرۆریس

ســه ته ی رابــردوودا، کــه  تاوەكــو ئــه وڕۆ لێینه پررساوه تــه وه . ئه گه رچــی، په یامننامــه ی 

واشــنته ن)1922( کۆنگــره ی  و   )1919/5/7( ڤێرســای  په یامننامــه ی  الهــای)1907(و 

به کارهێنانــی گازی ژە هراوییــان رێبه ندکردبــوو. 

عالــی  ره شــید  و  شــاغازی  و  ئێــران  ره زاخانــی  رژێمه کانــی  ســااڵنی جه نگــدا،  لــه    

ــی،  ــه  نهێن ــرک ب ــه  ئاشــکرا و، رژێمــی که مالیســتی ت ــراق، ب ــی)1892ـ 1965(ی عێ گه یالن

ــه ی  ــش، به پێچه وان ــوون. کوردی ــاوکار ب ــش و ه ــا هاوکێ ــی ئه ڵامنی ــی نازی ــه ڵ رژێم له گ

جه نگــدا،  مــاوه ی  لــه   ســۆڤێت،  و  به ریتانیــا  “خێروبێــر”ی  به ته مــای  عه ره بــه وه ، 

داگیرکه ره کانــی  ده وڵه تــه   ســنووره کانی  بــه اڵم  نه کــرد؛  هاوپه یامنانیــان  دژایه تییــی 

ــی  ــه  هێزه کان ــه ت ک ــه وه  و ده ســتیانلێنه درا. ته نان ــان هێڵدران کوردســتان؛ هــه روه ک خۆی

ــه   ــدا، ل ــه  ئێران ــازی ل ــای ن ــه اڵتی ئه ڵامنی ــی ده س ــۆ به ربه ره کانی ــۆڤێت ب ــا و س به ریتانی

باکــوور و باشــووره وه ، لــه  هاوینــی1941دا بــه  ئێرانــدا کشــان و ره زاخانیــان ناچــار کــرد لــه  
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1941/9/16دا ده ســت لــه  پلــه ی شانشــینیی هه ڵگــرێ و، تاوەكــو مردنــی لــه1944دا لــه  

ــان  ــه ره زای کوڕی ــانی، حه م ــه  ئاس ــێ، زۆر ب ــکا په نابه رب ــووری ئه فری ــبۆرگی باش یۆهانس

خســته  جێــی و، کــه  ئینگلیزه کانیــش لــه  عێــراق، شــاغازیی نازییــان لــه  1939دا له نێوبــرد 

و، پــاش ئــه وه ش، حکوومه تــی گه یالنیــی دۆســتی هیتله ریــان، کــه  لــه  1941/4/3دا 

ــی به غــدا  ــه  بۆمبابارانکردن ــوو ب ــی به رگــری نیشــتامنییه وه” دامه زراب ــوی” حکوومه ت به نێ

لــه  1941/5/2دا رووخانــد، عه بدولئیــالی ژنــربای غازییــان کــرده  بریکار)ويص(ی شانشــینیی 

عێــراق تاوەكــو ســاڵی 1953، کــه  فه یســه ڵ بــووه  شــا و، بــه م جــۆره ، ســنووره کانی عێــراق 

ــووه  مانداتار)کوێخــا(ی ســووریا و،  ــه وه . فه ڕه نســاش کــه  کراب ــان مان ــران وه ک خۆی و ئێ

به شــێکی کوردســتان لــه  بــه ری رۆژاواوه  که وتبــووه  ده ســتی، ئــه و به شــه ی، به بــێ 

پرســوڕای کــورد، هێندێکــی دا بــه  رژێمــی ســووریا و هێندێکــی دا بــه  رژێمــی تــرک.

به سه رهات و ئه زموونه کانی خۆم له و سه رده مانه دا

ئــه ز نازانــم لــه  به ختــی ره شــم بــوو، یــان لــه  خۆشــبه ختیم بــوو کــه  لــه م نیــو ســه ته یه دا 

ــا  ــدا قه وم ــه ری تێ ــی قڕک ــه  دوو جه نگــی جیهانی ــه  ســه رده مێکدا ک ــه ؛ ل ــووم، وات له دایکب

و، دوو ده رفه تــی گــه وره ش که وتنــه  ده ســت کــورد، کــه  لــه  یه که میانــدا شانشــینیی 

ـ   1882( به رزنجــی  مه حمــوودی  شــێخ  ســه رۆکایه تیی  بــه   کوردســتان  باشــووری 

1956/10/19( دامــه زرا و، لــه وی دیشــیاندا کۆمــاری کوردســتان بــه  ســه رۆکایه تیی قــازی 

محه ممــه د لــه )1946دا(، کــه  هه ردووکیــان زۆر ته مه نکــورت بــوون، کــه  له مه شــدا 

ــه  ســه رده می شانشــینیی کوردســتان  ــه ز ل ــده  ئ ــوون. هه رچه ن کــورد خۆشــیانبێگوناح نه ب

ــه   ــه 1932دا، ب ــراق ل ــه 1925دا و، عێ ــران ل ــه  1923دا و، ئێ ــۆڵ ل ــی ئه نات ــی واڵت و، بوون

ده وڵه تــی ناســیۆنالی تــرک و فــارس و عــه ره ب، هێشــتا چــاوم بــه  جیهــان هه ڵنه هێنابــوو، 

بــه اڵم کاتێــک منداڵــی حوجــره  و قوتابخانــه  بــووم، له گــه ڵ ژماره  یه کــی زۆر لــه و 

پیاوانــه ی کــه  لــه  زه مانــی ئۆســامنییه کان و مســته فا که مــال و ره زا خــان و شــا فه یســه ڵی 

یه کــه م و ئینگلیــزه کان و شــێخ ســه عیدی پیــران و ســمکۆی شــکاک و ســه ید ره زای 

و  چــاالک  دا؛  بارزانــی  عه بدولســه المی  و  به رزنجــی  مه حمــوودی  شــێخ  و  ئالــه وی 

هه ڵســووڕاوی رامیاریــی ببــوون، به هــۆی هاتوچوویانــه وه  له گــه ڵ باوکــم، ناســیاویم 
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ــوو. شــوێنی  ــه و ســه رده مانه  گرتب ــاس و چیرۆکــی ئ ــک ب ــه  گه لێ ــم ل ــوو و، گوێ په یداکردب

ــایی  ــی ئاس ــێوه ی منداڵێک ــه وه ، به ش ــه  منداڵیی ــه ر ل ــوو، ه ــی وایکردب ــم کارێک بنه ماڵه یی

پــه روه رده  نه کرێــم، به ڵکــو گه لێــک شــت فێربکرێــم کــه  مندااڵنــی دیکــه  مــاوه ی 

ــم  ــه  باوک ــووم، ک ــاڵیدا ب ــوار س ــی چ ــه  ته مه ن ــه ت ل ــن. ته نان ــری ب ــوو فێ ــان نه ب ئه وه ی

ــی”.  ــه وه  و نووســین فێربب ــێ خوێندن ــی:” ده ب ــه  ده ســتم و گوت ــووس و کاخــه زی دای پێن

ــی راهــات  ــی و فارســی و ترک ــه  عه ره ب ــان و چــاوم ب ــوێ و زم ــه  منداڵیشــه وه ، گ هــه ر ل

ــک،  ــاش ئه زموونێ ــه  پ ــووم، ک ــده  ئاماده کراب ــه ره تایی، هێن ــه ی س ــه  قوتابخان ــه  چووم و ک

پۆلــی چــواره م.  پــاش چه نــد مانگێــک خرامــه   پۆلــی ســێیه م و،  یه کســه ر خرامــه  

ــه دواوه ،  ــه ی ســه ره تایی ب ــه  قوتابخان ــی، ل ــی عه ره ب ــی بیانی ــه  زمان ــدن ب ســه پاندنی خوێن

هه رچه نــده  منداڵیــش بــووم و، هیــچ کێشــه یه کم له گــه ڵ ئــه م زمانــه  نه بــوو، زۆر 

ــت  ــه ی ده س ــه  په نج ــامن،که  ب ــتا کورده کانیش ــه  مامۆس ــی ک ــه رم. به تایبه ت ــرده  س کاریک

ــه ن  ــه  بک ــی قس ــه  عه ره ب ــه وه ، ب ــه ی نێوه ندیی ــه  قوتابخان ــوون ل ــردران، ناچارکراب ده ژمێ

باوکمــم  لــه   کــه   لێهاتبــوو.  که ڕوالڵیــان  وه ک  قوتابییه کانیشــم،  له گه ڵــامن. هه ڤاڵــه  

ده پرســی”بۆچی کــورد ده بــێ بــه  عه ره بــی بخوێنــن” ده یگوت:”چۆنکــه  کــورد حکوومه تــی 

نییــه “، له وه رامــی ئــه وه دا کــه  بۆچــی حکوومه تــی نییــه ؟، ده یگــوت: “ئینگلیــزه کان 

ــرد  ــن ک ــازه ، وایانله م ــه  ناس ــه م بارودۆخ ــێ”. ئ ــه ی مبێن ــورد حکوومه ته ک ــت ک نه یانهێش

ــه  قوتابخانــه ی نێوه ندییــه وه  بکه ومــه  ســه ر بیــری ئــه وه ی هه وڵبــده م ببمــه   کــه  هــه ر ل

ــی  ــی دوانێوه ندی ــاش ته واوکردن ــه وه ، پ ــه وه  و، له به رئ ــه  بڵێم ــوردی وان ــه  ک ــتا و، ب مامۆس

ــه م  ــێکی ئ ــه  به ش ــدا، ک ــتگه ی به غ ــه روه رده”ی زانس ــژی پ ــه  “کۆلێ ــلێامنی؛ چووم ــه  س ل

لــه   لــه  وتــاری “به بۆنــه ی ئاهه نگــی په نجــا ســاڵه ی به شــی کوردییــه وه   باسه شــم 

ــه 1959دا  ــدا ل ــی زانســتگه ی به غ ــزی 2009 دا/ به شــی کوردی ــه  پایی ــدا ل زانســتگه ی به غ

دامه زرا؟)پاشــکۆی هه فته نامــه ی “رووداو”ژ86، 2009/11/16( خســتووه ته ڕوو.  چــۆن 

ــده  بابه تــی خویندنه کــه ی  ــه  مه شــه وه ، کــه  چوومــه  زانســتگه ی به غــدا، هه رچه ن هــه ر ل

ــه   ــاره زووه وه  ده ســتمکرد به خۆخه ریکــردن ب ــه  ئ ــه اڵم ب ــوو، ب ــک ب ــک و مامتاتی مــن فیزی

ــدان  ــه ره و بڕی ــه رڕێی ب ــه  س ــییه کانی و، که ومت ــورد و دراوس ــژه ی ک ــژوو وی ــان و مێ زم

له گــه ڵ کێشــه ی رامیــاری. ده بــێ ئــه وه ش بێــژم، کــه  له به غــدا به هــۆی دووکانــی 

ــوو، ناســیاوه تیم  ــوردان ب ــی ک ــه  یانه یه ک ــتاد( به شــیر موشــیر)1893 ـ 1963(ە وه ، ک )ئوس
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ــه و  ــردووی ئ ــوردی خاوه نڕاب ــورد و ناک ــایه تییه کانی ک ــه  که س ــی زۆر ل ــه ڵ ژماره یه ک له گ

ســه رده مه دا په یداکــرد و، توانیــم زانیاریــی خــۆم له بــاره ی به ســه رهاته کانی کۆتاییــی 

ســه ته ی نــۆزده  و ده یه کانــی ســه ته ی بیســته مه وه  فراوانــر بکــه م.

ــه وه   ــه  دێت ــه و کات ــی، وه ک منداڵێکــی ئ ــه ، ســه رده می جه نگــی دووه مــی جیهان ــه م پێی ب

ــه   ــان ده دا، ک ــنگی خۆی ــه  س ــان ل ــی Vی ئینگلیزیی ــک تیپ ــلیامنی، خه ڵ ــه  س ــه  ل ــرم ک بی

و،  نازیــدا  ئه ڵامنیــای  به ســه ر  جه نگــدا  لــه   بــوو  )ســه رکه وتن(   Victory نیشــانه ی 

ده چوونــه  چایخانــه کان، بــه  تایبه تــی چایخانــه ی حه مــه ڕە ق و، گوێیــان لــه  هه واڵه کانــی 

ــه   ــزه کان ل ــتگه یه  ئینگلی ــه م وێس ــرت. ئ ــتان” ده گ ــی کوردس ــۆی ده نگ ــتگه ی “رادی وێس

عه بدوڵــال  و  ره فیــق چــاالک  پروپاگه نــده ی خۆیــان.  بــۆ  دایامنه زراندبــوو  “حه یفــا” 

گــۆران و شــێخ حه ســه نی شــێخ حه مــه  مــارف ده یانــربد به ڕێــوه . نێــوی ویســتگه که  

ــوو  ــه ی کردب ــاالک نێوه ک ــق چ ــه اڵم ره فی ــوو، ب ــک( ب ــی نێزی ــۆی رۆژهه اڵت ــۆی )رادی خ

به “رادیــۆی ده نگــی کوردســتان”. نێوانــی گۆرانــی به گــزاده  و پارێزکــە ری ئــه و ســه رده مه  

ــق  ــنه بوو. ره فی ــه رچڵ، خۆش ــه ژار و س ــوڕە  ه ــی ک ــه ڵ چاالک ــی، له گ ــتی دوای و کۆمۆنیس

ــزه کان  ــه الی ئینگلی ــه  ل ــۆران، ک ــه  ده ستنووســی گ ــی پێشــامندا ب ــدا نامه یه ک ــه  په نجاکان ل

شــکاتی لــه  چــاالک کردبوو کــه  کاری خۆبه ســه ری ده کا و پێویســته  بچێته  ژێــر کۆنرۆڵه وه . 

ــوو  ــا چووب ــه ڕە زا ش ــکی حه م ــی خوش ــه  ئه رشه ف ــوو، ک ــه وه  ب ــی ئ ــی به تایبه ت هۆیه که ش

ــش  ــکا. گۆرانی ــی ب ــۆدا باس ــه  رادی ــر ل ــێوه یه کی زب ــتبووی به ش ــق ویس ــا، ره فی ــۆ حه یف ب

ــه   ــۆران ک ــوو، گ ــۆران ئاشــکرا ب ــه ی گ ــه م نامه ی ــدا ئ ــه  په نجاکان ــه  ل ــوو. ک ــه وه  رازینه بب ب

ئــه و ده مــه  ســه ر بــه  پارتــی کۆمۆنیســتی عێــراق بــوو، ده مــاری به جۆرێــک رووخــا کــه  بــه  

جنێونامــه ی .....”لێیانگــه ڕێ بــا بگه فــن... هــه ر خۆیــان هــه ردوو ته ره فن”وه رامیدایــه وه . 

ــه   ــان ب ــورد هیوای ــه وه ی ک ــۆی ئ ــووه  ه ــتان” ب ــی کوردس ــۆی ده نگ ــی؛ “رادی ــه  کورت ب

ئینگلیــزه کان هه بــێ، ته نانــه ت گۆڤــاری “نیشــتامن”)ئۆرگانی ژێــکاف( لــه  ژ3 و 4 ی 

ســاڵی یه که مــی، ســه رماوه ز/ رێبه ندانــی1322دا، کــه  ده کاتــه  دێســه مبه ری 1943 و 

کانوونــی دووه مــی 1944؛ باســی ئــه م رادیۆیــه  ده کا و هێنــده ک داخوازیــی و پێشــنیازیش 

ــرا. ــه  داخ ــگ، رادیۆک ــی جه ن ــاش ته واوبوون ــه ر پ ــاو. ه ــه  به رچ ده خات

ــله یامنی  ــی س ــه ی نێوه ندی ــی قوتابخان ــه  قوتابی ــگ، ک ــی جه ن ــاش ته واوبوون ــه ، پ له بیرم

ــه ی  ــه  باخه ک ــی ل ــه  عه ره ب ــوو، ب ــدی ب ــاڵح روش ــوی س ــی نێ ــی بادینان ــووم، قوتابییه ک ب
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گوتــی:  مــارف جیاووکــدا  مته ســه ریف  له بــه رده م  ›مته ســه ریف”و  ماڵــی  به رامبــه ر 

ــلێامنی  ــه  س ــه وه”. ل ــه  سه ربه خۆییش ــۆی، ب ــی خ ــوو مافه کان ــه  هه م ــورد بگات ــێ ک “ده ب

ــه ی  ــۆ خۆشــیده ربڕین به بۆن ــران ب ــه وره  ده ک ــه وره  گ ــه  ســاڵی 1946دا خۆپێشــاندانی گ ل

دامه زراندنــی کۆمــاری کوردســتانه وه  و هــاوار ده کرا”بــژی کــورد و کوردســتان، بــژی 

پێشــه وا قــازی محه ممــه د” )1893ـ 1947/3/31(. ئه وه شــم له بیــره  کــه  ئــه و ئه ڵامنانــه ی 

بــه  ســه رۆکایه تیی ئه فســه ری ئه ڵــامن فریدریــک یۆهانــس مویلــه ر و، هاوڕێیه تیــی 

ــڵ  ــه ری مووس ــه  ده وروب ــتان و، ل ــه  کوردس ــری، هاتبوون ــی هه ولێ ــزی نافیع ــه هید ره م ش

ــه ال ســه عید)مامی  ــای حاجــی م ــی قادراغ ــران، ره حمه ت ــه  گی ــه و رۆژه  ک ــران، هــه ر ئ گی

جه مــال ئاغا/جه مــال حه کیم(ئــه م هه واڵــه ی هێنــا بــۆ باوکــم. لێــره دا بــه  پێویســتی 

ده زانــم ئــه وه  بێــژم کــه  ئــه و نامیلکه یــه ی له ژێــر ســه ر نێوی )ره مــزی نافیــع/ رۆڵه یه کــی 

ده زگــه ی  دا  ســاڵی2001  لــه   کــه   کوردســتان(  ســه ربه خۆیی  فیــداکاری  هه ولێریــی 

“به درخــان” باڵویکردووه تــه وه،  شــێواندنی مێــژووه . لــه  پێشــه کییه که یدا، محه ممــه د 

گــۆران نووســیوێتی”بۆ تائێســته  بــێ ئاگایــن لــه  ره مــزی و هه قــی ته واومــان نه داوه تــێ”. 

ئــه وه  هــه ر خــۆی تاوانبــار ده کا چۆنکــه  ئــه و دوو که ســه ی کــه  ئــه و نووســینه کانی 

ــدا  ــه  کاروان ــه  ســاڵی 1985 ل ــه  ل ــه ده  ک ــان مه ســعوود محه مم ــه وه ، یه کێکی باڵوکردوونه ت

ــه ال  ــه دی م ــان محه مم ــه وی دیکه ی ــه وه ، ئ ــه وه  باڵوکردووه ت ــاره ی ره مزیی ــه  ب ــی ل وتارێک

مارف جیاووک  ) 1885  1958 (
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ــه وه .  ــه  )کاروان(دا باڵوکردووه ت ــه ر ل ــه ی ه ــاڵی1986دا، وتاره ک ــه  س ــه و ل ــه  ئ ــه  ک که ریم

ــتان  ــه میناری )کوردس ــه  س ــاڵی 1971 دا ل ــه  س ــار ل ــۆ یه که مج ــن ب ــه وه ی م ــا له به رئ ج

و شۆرشــه که ی(دا باســی ئــه م پیالنــه م کــردووه . )کوردســتان و شۆرشــه که ی چاپــی 

دووه م ـ وه رگێڕانــی کــوردی. هه ولێــر2007، ل112. هه روه هــا لــه  ســاڵی1974دا لــه  

گۆڤاری”کــۆڕی زانیاریــی کــورد”دا بــۆ دووه  مجــار باســی ره مــزی و په رتۆکه کانــی گۆتفریــد 

ــان  ــن ئه وه ی ــاڵ دوای م ــش 10 و 11 و 14 و 15 س ــردووه  و، ئه وانی ــه رم ک ــس مویل یۆهان

ــۆڕی  ــد و نانخۆری”ک ــان کارمه ن ــه  هه ردووکی ــان، چۆنک ــه  ملی ــاه ده که وێت ــیوه، گون نووس

ــه ی  ــه  وتاره ک ــان ل ــاره  ئاگای ــه وه  و، دی ــی باڵوکردووه ت ــه ی من ــه  وتاره ک ــوون، ک زانیاریی”ب

ــه ر  ــا و کــه چ و کرووچــن. جــارێ مویلل ــه و نووســینانه  زۆر بێامن ــووه ، ئه وجــا ئ مــن هه ب

داهێنــه ری ئــاالی کوردســتان نه بــووه ، پاشــان ئه ڵامنیــای نــازی، هیــچ کاتێــک بــه  نیــازی 

ــران  ــای ئێ ــه ڵ ره زاش ــه ر له گ ــه  هیتل ــووه ، چۆنک ــتان نه ب ــی کوردس ــی ده وڵه ت دامه زراندن

و ســه رکرده  عه ره به کانــی وه ک ره شــید عالــی گه یالنــی و ناجــی شــه وکه ت و مفتــی 

ترکیــش  ســه رکرده کانی  له گــه ڵ  و،  بــووه   توندوتۆڵــی  زۆر  پێوه ندییه کــی  حســێنی، 

ــان؛ کــه  ترکــی  ــوون کــه  ئیمپراتۆرێتییه کــی تۆرانــی دروســتبکه ن بۆی ــره وه  رێککه وتب له ژێ

ســۆڤێت و چیــن و عێــراق و ئێرانیــش بگرێتــه وه . پــاش ئــه وه ش،  کابرایه کــی وه ک مویلــه ر 

کــه  ســه رکرده ی کاره کــه  بــووە، پــاش گیرانــی لــه  ســاڵی 1943دا، مــاوه ی 65 ســاڵێک پــاش 

ــده  شــکه نجه   ــوو، هێن ــۆڵ کــه  خوارده ســتێک ب ــه اڵم ره مــزی کڵ ــا، ب ــه  ئارامــی ژی ــه وه  ب ئ

ــرد. ــه ک م ــه  ماوه ی ــی ب ــاش به ربوون ــه ر پ درا ه

پاشــان، ئایــا راپه ڕینــی هۆزێکــی کــورد ـ ئه مــه ی کــه  مویلــه ر ویســتوویه تی و باســیده کا 

ـ به بــێ مســۆگه رکردنی چــه ک و ته قه مه نــی و مه شــقپێکردن و پــاره  و بژێــو، بــه  

الیه نــی که مــه وه  بــۆ مــاوه ی دوو ســێ ســاڵ، کــرده وه ی مرۆڤــی ژیــره ؟ ره مــزی گه نجێکــی 

ئــازا و دڵســۆژ بــووه ، بــه اڵم خۆشــباوه ڕ و بــێ ئه زمــوون بــووه . ئــه و پیالنــه ی مویلــه ر لــه  

ــه   ــه  نێوه ڕاســتی1943وه،  ب ــا، ل ــی ئه ڵامنی ــه  زیان ــه وه  ب ــی جه نگ ــی ره وت ــی گۆڕان ئه نجام

ــه  ســتالینگراد،  ــدا هــات ل ــه  کــه  به ســه ر له شــکری ئه ڵامن ــه و شکســته  گه وره ی تایبه تــی ئ

و  نــه وت  که میــی  ئه وجــا،  له نێوبــرا.  گه مــارۆدراوه،  به جارێــک  له شــکره   ئــه و  کــه  

به نزیــن لــه  ئه ڵامنیــا و، نه مانــی دۆســته کانی هیتلــه ر لــه  عێــراق و ئێرانــدا له ســه ر 

ــه   ــۆ رووکردن ــامن ب ــازی ئه ڵ ــی ن ــه وه ی رژێم ــۆی بیرکردن ــه  ه ــوو بوون ــه  هه م کار، ئه مان
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کــورد. ئــه ز خــۆم، لــه  میــر کامــه ران به درخــان و مامۆســتا ره فیــق حیلمــی و محه ممــه د 

ــه و  ــزی و ئ ــاره ی ره م ــتم له ب ــده ک ش ــوون، هێن ــزی ب ــتی ره م ــه  دۆس ــه وه،  ک ئه رمه غانیی

ــاو. ــه  به رچ ــه دا ده یخه م ــی دیک ــه  هه لێک ــه  ل ــتووه،  ک ــه ره وه  بیس ــه ی مویل هه وڵ

ســلێامنی  لــه   ستاندار)مته ســه ریف(  دوو  چله کانــدا،  یه که مــی  نیــوه ی  لــه   هــه ر 

ــارف  ــش م ــه وی دی ــوو، ئ ــووری ب ــن ن ــد به هادی ــان عه قی ــوون، یه کێکی ــت ب کاربه ده س

جیــاووک)1885ـ 1958( بــوو. هه ردووکیــان، هێزوپێزێکــی باشــیان بــه  بزووتنــه وه ی 

کوردایه تــی دا، جارێکیــان قوتابییــه کان الی مــارف جیــاووک شــکاتیان لــه  مامۆســتا 

جــه الل نیهــال کردبــوو، کــه  خــۆی کــورده ، بــه اڵم به کــوردی قســه  نــاکات، مــارف جیــاووک 

هاتــه  قوتابخانــه  و له بــه رده م هه مووانــدا، گه لێــک ســووکایه تی بــه  جــه الل نیهــال 

کــرد. ئه ویــش لــه  دوای ئــه وه  ده ســتیکرد به کــوردی قســه کردن. پێره میــرد )1867ـ 

ــتی  ــێ و چێش ــه  هه ڵپه ڕك ــه ورۆزی ب ــاڵێک ن ــوو س ــتوانیش، هه م 1950/6/19(ی هه ڵبه س

له ســێداره دانی  ده کــرد.  پیــرۆز  یــاره “  “مامــه   گرده کــه ی  لــه   ره زان)یاپــراخ(  په لــی 

چــوار ئه فســه ره كەی کــورد  لــه  به غــدا و، ئــه و ئێــش و خه فه تــه ی کــه  لــه  دڵــی 

ــتێکی  ــی، هه س ــزی ده زان ــی ئینگلی ــه  فیت ــووی ب ــه  هه م ــرد و، خه ڵکه ک ــدا په یداک خه ڵکی

دووژمنایه تیــی خه ســتیی به رامبــه ر ئینگلیــز لــه  دڵــی خه ڵکــدا دروســتکرد. 

هێشــتا لــه  قوتابخانــه ی نێوه نیــدا بــووم کــه  راپه ڕینــی کانوونــی 1948 لــه  به غــدا 

ــی  ــا و په یامن ــا رووخ ــتی به ریتانی ــری دۆس ــاڵح جه ب ــی س ــه وه وه  حکوومه ت ــدا و، ل رووی

ره خنه گرتــن  سه ربه ســتیی  ماوه یــه ک  پووچکرایــه وه و،   Portsmouthپۆرتســاموس

ــزه کان  ــه  ئینگلی ــژ دژ ب ــی تی ــۆره  رک و کینێک ــه  و، ج ــه  کای ــدا هات ــه  عێراق ــین ل و نووس

خــۆی به ســه ر خه ڵکــدا ســه پاند. زۆربــه ی زۆری قوتابییــه کان له ســه ر شــه قامه کانی 

ســلێامنی له باتــی ”بــژی کــورد و کوردســتان”ی جــاران، هاواریانده کــرد ”بڕووخــێ 

ئیســتیعامر” )مه به ســتیان ئیمپریالیزمــی به ریتانــی بــوو( ، “بــژی برایه تیــی کــورد و 

ــوی  ــه  به نێ ــران ک ــته کانه وه  رێکده خ ــه ن کۆمۆنیس ــاندانانه  له الی ــه م خۆپێش ــه ره ب”. ئ ع

ــد  ــراق رێبه ن ــه  عێ ــت ل ــی کۆمۆنیس ــه  پارت ــرد، چۆنک ــه ڕوڕ(ە وه  کاریانده ک ــی ته ح )حیزب

بــوو. له مــه وه  دوو رێبــاز دروســتبوون، یه کێکیــان )پارتــی( و ئــه وی دی)ته حــه ڕوڕ(، کــه  

وه ک دووژمــن ته ماشــای یه کدییــان ده کــرد. لێــره دا پێویســته  بگوتــرێ کــه  دامه زراندنــی 

ــران و،  ــی ئێ ــۆڤێت ئارزبایجان ــکری س ــه  له ش ــه رده مێکدا ک ــه  س ــتان، ل ــاری کوردس کۆم
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تاوەكــو  داگیرکردبــوو،  لــه 1941ە وه   کوردستانیشــی  رۆژهه اڵتــی  گچکــه ی  به شــێکی 

کــوردی  بــه   رۆژنامه چاپکردنــی  و  نووســین  و  خوێنــدن  ئازادیــی  هه ندازه یه کیــش، 

ــۆ به رژە وه ندیــی  ــی کۆمــاری کوردســتان، ب ــه  دامه زراندن ــوو و، چــاوی ل سه ربه ســت کراب

خــۆی، پۆشــیبوو، ئه مه بــوو کــه ، دڵپه رۆشــیی کــوردی ســاده  و زووبــاوه ڕی بــه الی 

ــه  درۆ  ــوو، کــه  کــورد به گشــتی؛ ل ــه  کاتێکداب ســۆڤێت و ســتالیندا راکێشــابوو. ئه مــه ش ل

ــده ی  ــاڵ پرۆپاگه ن ــه وه  و؛ له پ ــوون. له به رئ ــزار بب ــا بێ ــتبڕینی به ریتانی ــه  و ده س و ده له س

زۆرزانانــه ی کۆمۆنیســته  عــه ره ب و فــارس و ترکــه  ئازه رییه کانــدا بــۆ ســۆڤێت و دژ 

بــه  به ریتانیــا، هــورده  بــۆرژوای خوێنــده واری کــورد، پــاش رووخانــی کۆماریــش، له باتــی 

ئــه وه ی نه حلــه ت لــه  هــه ردوو ال بکــه ن، ســااڵنی ســاڵ و، تاوەكــو هه ره ســهێنانی رژێمــی 

ســۆڤێتیش، هــه ر چه پڵه یــان بــۆ رژێمــی چه په ڵــی ســۆڤێتی لێدا یــەوە. لــه  هه مــوو 

ئــه و ده وڵه تانــه دا کــه  کوردســتانیان داگیرکــردووه ، چینــی هــورده  بــۆرژوای خوینــده واری 

کــورد، بوونــه  ده روێشــی بێپاداشــی رژێمــی تێرۆریســتی ســۆڤێت. هــه ر که ســێکیش بــه  

سووســه یه ک ره خنــه ی لــه  ســۆڤێت بگرتایــه ، ئــه وا ئــه و که ســه  “نۆکــه ری ئه مریــکا 

ئــه م  به ربه ره کانیده کــرا.  تووندوتێژییــه وه   به وپــه ڕی  و  ئیرسائیل”بــوو؛  و  ئینگلیــز  و 

ــه وه ی  ــۆڤێت و خلۆربوون ــی س ــی رژێم ــو رووخان ــا، تاوەك ــه ش، درێژەیکێش ــته  نزم ره وش

بــه ره و ئاوده ســتخانه ی مێــژوو. ئــه ز خــۆم سه رده ســته ی ئــه و که ســه  که مانــه  بــووم کــه  

ره خنــه م لــه  بیــری مارکســێتی و هه ڵســوکه وتی رژێمــی تێرۆریســت و فشه سۆسیالیســتی 

ســۆڤێت ده گــرت و، ببوومــه  ئامانجــی تیــرو توانــج و بوختانی ئــه م دووژمنایه تییــه ی چینی 

گه مــژە  و خۆفرۆشــیی هــورده  بــۆرژوای کــورد کــه  ئــه و ڕۆ ژماره یه کــی زۆریــان بوونه تــه  

ــۆ  ــه وه ڕن. ب ــاوادا ده ل ــکا و رۆژئ ــوڕی ئه مری ــه  ئاخ ــان ل ــی( و هێندێکی ــی )پارت زوڕناژە ن

ــه و نامیلکه یــه ی کــه   ــۆ ئ ــاره وه ، خوێنــه ره وه  ده توانــێ بگه ڕێتــه وه ب ــه م ب زانیاریــی پــر ل

ــه ی  ــه ی حه م ــته ره  کوله ک ــه/ نه ش ــڕوا ورژێم ــه وه  و ب ــی، بزووتن ــوی )کوردایه ت ــر نێ له ژێ

ــدا  ــاح - به غ ــه ی نه ج ــی دا، “چاخان ــه فه ی کوردایه ت ــری فه لس ــر زه ب ــم له ژێ ــه ال که ری م

له مه وبــه ر(  ســاڵ   50 له 1960دا)واتــه   خواسته مه  نیی”زه رده شــت”ە وه   به نێــوی   کــه  

له ژێــر  کــه   نامیلکه یــه ی  ئــه و  به رپێچدانه وه یه کــی  وه ک  چاپمکــردووه ،  به غــدا  لــه  

ــه ی  ــه وه دا” حه م ــته ری یه کااڵکردن ــر نه ش ــر له ژێ ــل ژی ــه ی کامی ــوی “)کوردایه تی(یه ک نێ

مه الکه ریــم بــه  فه رمانــی پارتــی کۆمۆنیســتی عێــراق؛ دژی چه نــد هۆنراوه یه کــی کامیــل 
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ــه ی کــه   ــره  وتاران ــه و زنجی ــه وه (. هه روه هــا ئ ــی( باڵویکردبوون ــر کــه  به نێوی)کوردایه ت ژی

ــل  ــی أضالی ــا، رد عل ــا و معارضیھ ــن دعاتھ ــة بی ــة الالتینی ــة الکردی ــوی )االبجدی ــر نێ له ژێ

ــه   ــه  ل ــی ـ ک ــدة  “اتحــاد الشــعب” لســان حــال الحــزب الشــیوعی العراق ــل جری و أباطی

ــه وه ، وه ک  ــدا باڵوکران ــه  به غ ــاڵی 1961/1960دا ل ــه  س ــراد” دا ل ــوت االک ــه ی “ص رۆژنام

به رپێچدانه وه یه کــی به هادیــن نــووری، ئه ندامــی ســه رکردایه تیی پارتــی کۆمۆنیســتی 

عێــراق کــه  لــه  رۆژنامه که یانــدا ”إتحــاد الشــعب” به نێــوی خواســته مه  نییه وه ، هه وڵدانــی 

منــی بــۆ باڵوکردنــه وه ی تیپــی التینــی بــۆ زمانــی کوردیــی، بــه  دژایه تییکردنی”برایه تیــی 

ــه ن(. ــه  بک ــه م ژیره کیی ــه یرێکی ئ ــه م. ده وه رن س ــووه  قه ڵ ــه ره ب” داب ــورد و ع ک

لــه  ده یــه ی په نجاکانــدا، کــه  نیــوه ی یه که میــم وه ک خوێنــدکاری زانســتگه ی به غــدا 

و، نیــوه ی دووه میــم وه ک مامۆســتا لــه  قوتابخانه کانــی که رکــووک و زوبێر)بــه رسه ( و 

به غــدا و هه ولێــر بــرده  ســه ر، گه لێــک هه ڵکه وتــی گرنــگ روویانــدا، له وانــه : لــه  

ــۆی  ــووه  ه ــه  ب ــدا، ک ــدا رووی ــه  به غ ــن” ل ــی ترشی ــی 1952دا “راپه ڕین ــی یه که م ترشین

رووخانــی حکوومــه ت و هاتنــه  کایــه ی حکوومه تێکــی ســوپایی بــه  ســه رۆکایه تیی 

فه ریــق روکــن نووره دیــن مه حمــوود، فه رمانــده ی ســوپای عێــراق. ئــه م پیــاوه  کوردێکــی 

ــی ته خــت  ــۆ رزگارکردن ــه  ســه رۆکوه زیران ب ــالوه  کرای ــه ن عه بدولئی ــوو، له الی هه ورامــی ب

و تاجــی پاشــایه تی. بــه اڵم پــاش ئــه وه ی کاره  چه په ڵه کــه ی پێکــرا، له ســه ر کار البــرا 

ــووم،  ــدکار ب ــدا خوێن ــه  به غ ــتا ل ــه  هێش ــاڵی 1954داک ــی س ــه  هاوین ــینکرا. ل و خانه نش

ــدزی،  ــن ره وان ــینکراو ئه می ــدی خانه نش ــه ڵ عه قی ــه  له گ ــۆم ک ــه وت ب ــک هه ڵک ده رفه تێ

بــۆ مــاوه ی چه نــد ده مژمێرێــک لــه  ماڵه کــه ی خــۆی لــه  به غــدا چاومپێبکــه وێ و 

له گه ڵــی بدوێــم. لــه  وتووێــژدا له گه ڵــی؛ گوتــی به ته مابــووه  لــه و هه لــه دا کارێــک 

ــدی  ــه  عه قی ــه  ل ــراق، بێجگ ــوپای عێ ــی س ــه ره  کورده کان ــه اڵم ئه فس ــکات، ب ــورد ب ــۆ ک ب

ــه   ــه  ل ــردووه . ک ــتگیریی نه ک ــی دی پش ــوردی، که س ــی ک ــه د عه ل ــینکراو محه مم خانه نش

ــم  ــه م باسه ش ــتده کات”. ئ ــی: ”راس ــی، گوت ــه وه  پرس ــم له وباره ی ــی کوردی ــه د عه ل محه مم

لــه  وتــاری )پاشــنیوه ڕۆیه ک لــه  خزمــه ت کۆنه شــای کوردســتان شــێخ مه حمــوودی 

ئۆکتۆبــه ر  و 14  ژ 13  مانگنامه ی”ســه کۆ”،به رلین  لــه   کــه   - خســتووه ته ڕوو  نه مــردا 

و نۆڤه مبــه ری1997، گۆڤــاری “کۆنگــره”/ ژ20 ی جۆزه ردانــی2001، کۆبه رهــه م ژ)6( 

ســلێامنی 2006، ل 66 ـ 95 باڵوکردووه تــه وه(. لــه  “راپه ڕینی”ترشیــن”دا کــه  ئــه ز ژی وه ک 
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خوێندکارانــی دیکــه ی زانســتگه  و قوتابیانــی قوتابخانه کانــی به غــدا، لــه  دژی سیســته می 

به ڕێوه به رێتیــی واڵت بــووم، کــه  سیســته مێکی بێدادیــی بــوو، چۆنکــه  په رله مــان و 

ــان،  ــته  په رله م ــێک ده گه ییش ــه ن که س ــه  ده گم ــه اڵم ب ــوون، ب ــژاردن هه ب ــه ی هه ڵب پرۆس

ــی  ــێک ره خنه یه ک ــه ر که س ــوو، ه ــه وه  ب ــه یر ئ ــه. س ــته م نه بووای ــه  سیس ــه ر ب ــه ر س ئه گ

لــه  حکوومــه ت بگرتایــه ، یــان داخوازییه کــی ره وای ببووایــه ، کــه  بــه  دڵــی کاربه ده ســتان 

نه بووایــه ، ده ســتبه جێ به “کۆمۆنیســت”ده درایه قه ڵه م. کــه  ئه مــه ش لــه  گه مژێتیــی 

چینــی ده ســه اڵتدار و به خۆدانه چوونــه وه  و خۆنه گۆڕینیــان بــوو. هــه ر ئــه م هه ڵوێســته  

ــۆ کۆمۆنیســته کان دروســتکردبوو،  ــه،  رێزێکــی زۆر و جه ماوه رێتییه کــی گــه وره ی ب چه وت

ــی  ــۆ فه رمان ــان ب ــان و گوێڕایه ڵکردنی ــی خۆی ــه  بێئه زموونی ــش ل ــه وه ، ئه وانی ــه  به داخ ک

و  خۆیــان  ده ســت  لــه   گونجاوه یــان  هه لومه رجــه   ئــه و  ســۆڤێت،  ســه رکرده کانی 

دا.  خه ڵکیــش 

له گــه ڵ هاتنــه  ســه رکاری نووره دیــن مه حمــوود، هه مــوو حیزبــه  ئاشــکراکان و زۆربــه ی 

هــه ره زۆری رۆژنامــه کان داخــران و، ژماره یه کــی زۆر لــه  خه ڵــک ته نانــه ت یه کێکــی 

وه ک کامیــل چادرچــی؛ ســه رۆکی پارتــی دێمۆکراتــی نیشــتامنی و، گه لێــک لــه  الیه نگرانــی 

حیزبــی نــووری ســه عید “ئیتحــادی ده ســتووری” و حیزبــی ســاڵح جه بر”ئوممــه ی 

ئیشــراکی” و، ژماره یه کــی به رچاویــش لــه  خوێنــدکاران، گیــران. ئــه ز یه کێــک بــووم 

له وانــه ی کــه  مــاوه ی چه نــد هه فته یــه ک لــه  گرتووخانــه ی ئه بووغرێــب زیندانــی 

بــووم. به هــۆی ئــه و گرتنــه وه ، گه لێــک کــورد و عه ره بــم لــه  گرتووخانــه دا ناســی. 

ــه ری  ــووه  به ڕێوه ب ــم، ب ــای قاس ــاش کوده ت ــه  له پ ــامیر، ک ــه ل ئه لس ــۆر فه یس ــه  دکت له وان

گشــتیی پــه روه رده  و فێــرکاری و پاشــان جێگــری ڤه ژیــر و، ژماره یه کــی زۆر کــورد و 

عه ره بــی کۆمۆنیســت، له وانــه ی له بیــرم مــاون، کوڕێکــی خه لکــی ئامه د)دیاربه کــر(

ــوو،  ــووه  به غــدا و گیراب ــواردن هاتب ــۆ راب ــه رسه وه  ب ــه  ب ــوو، ل ــد ب ــۆڕدا کارمه ن ــه  پاپ ــه  ل ک

ده  زمانــی ده زانــی، عه زیزولشــێخی خوشــکه زای شه ریفولشــێخ و براکــه ی دکتــۆر خامنــی 

ــزار و  ــی دڵ ــه  هۆنراوه کان ــی ک ــوردی کۆی ــی و دوو ک ــه الل بێتووش ــی و ج ــه  دلێم نه زیه

وردی یــان له بــه ر ده گوتــه وه . هــه ر ئــه و ته ویله یــه ی ئێمــه ی تێدابووین)160(کــه س 

بوویــن. له ســه ر زه ویــی چیمه نتۆکــراو ده خه وتیــن بــه  یــه ک به تانــی لــه  زســتانێکی 

ســارددا. کۆمۆنیســته کان ده یانگــوت ده بــێ مانبگریــن لــه  خــواردن و خواردنــه وه  تاوەكــو 
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ــوود  ــێخ مه حم ــی ش ــه  عه ل ــاوی باب ــه  پی ــی ک ــوردی الدێ ــی ک ــه ن، کابرایه ک به ره ڵاڵمانبک

بــوو و، بــه  ســه ردان هاتبــووه  به غــدا و گیرابــوو، ده یگــوت لــه  هــه ر شــتێک مانده گــرن 

ــه ت:  ــاوی حکووم ــه  پی ــم ب ــرن ده ب ــی مانبگ ــه  چای ــا، ل ــی ن ــه  چای ــه اڵم ل ــم، ب له گه ڵتان

ــه رت  ــه  س ــه  ل ــه  دادگ ــزه رم، ل ــه ز پارێ ــاح ئ ــه  فه ت ــوت” کاک ــه ره ب پێیگ ــی ع نانه وایه ک

ده که مــه وه ”. گوتی“أنــت محامــی مــال صمــون”) تــۆ پارێــزه ری ســه موونیت( زۆر 

ــوارد. خۆشــامن راب

لــه  نیوه شــه وی 1952/7/23دا کوده تــای “ئه فســه ره  ئــازاده کان” به بــێ خوێنڕێژیــی 

لــه  میــرس روویــدا، وه ک کاردانه وه یــه ک دژ بــه  هه ڵوێســتی شلوشــێواوی ده وڵه تــه  

هــۆی  بــووه   کوده تایــه   ئــه م  فه له ســتین.  کێشــه ی  بــه   به رامبــه ر  عه ره بــه کان 

ــوردی  ــی ک ــه  بنه ماڵه یه ک ــه  ل ــافاروق)1920 ـ 1965( ک ــی ش ــه  فه رمانڕە وای ــان ب کۆتاییهێن

ــال  ــه ک جه م ــاش ماوه ی ــی و، پ ــووه  کۆماری ــرس ب ــه وه ، می ــوو. له مه ش ــرس ب ــوی می خدێ

عه بدولنــارس)1918 ـ 1970/9/28( وه ک ســه رۆکڤه ژیر و، ئه وجــا وه ک ســه رۆککۆمار، 

ده ســه اڵتی گرتــه  ده ســت و،رامیارییه کــی نوێــی لــه  میــرس و جیهانــی عه ره بــدا گرته بــه ر، 

کــه  دوایــی دێمــه وه  ســه ری.  تۆپینــی ســتالین)1878/9ـ1953( له  مارتــی1953دا بووه  هۆی 

 جه مال عه بدولنارس)1918 ـ 1970/9/28(
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گۆڕانێــک لــه  رژێمــی ســۆڤێتدا، بــه  تایبه تــی لــه  ســه رده می خروشــۆف دا کــه  هــه ر لــه و 

ســاڵه دا بــووه  ســکرتێری یه که مــی پارتــی کۆمۆنیســتی ســۆڤێت. خروشــۆف)1894ـ 1971( 

ــه   ــیالیزمی” هێنای ــه رمایه داریی و سۆس ــوان س ــتیی نێ ــه  ئاش ــی ب ــی “پێکه وه ژیان رامیاری

ــه   ــۆڤێته وه ، ک ــی س ــنینی واڵت ــواری ئاس ــته  دی ــه ری خس ــه ش کونوکه له ب ــه وه  و، ئه م پێش

ســتالین ســااڵنی ســاڵ بــوو ده یپاراســت. خروشــۆف رێــز و پیرۆزیــی ســتالینی شــکاند و، 

ته نانــه ت گۆڕە که یشــی لــه  کرملیــن گواســته وه  و، خــۆی لــه  ئه مریــکا و ئه وروپــا و 

ــه  ســه رده می ســتالیندا،  ــی کــه  ل میــرس و ســووریا نێزیککــرده وه . مــه ال مســته فای بارزان

ــه ر،  ــرده  س ــه  ده ستبه ســه ری ده ب ــی و ب ــه  کوله مه رگ ــی ســۆڤێتدا ب ــه  په نابه رێتی ــی ل ژیان

ــورد  ــه ر  ک ــۆڤێت به رامب ــتی س ــه اڵم هه ڵوێس ــۆڕا، ب ــی گ ــک به ره وباش ــی که مێ ــاری ژیان ب

هــه روه ک خــۆی مایــه وه . 

ــه   ــتان، ل ــاری کوردس ــی کۆم ــاش رووخان ــه  پ ــاو، ک ــه  به رچ ــه وه  بخه م ــێ ئ ــره دا ده ب لێ

ئازربایجــان  کۆمــاری  ستالینپه رســته کانی  ســه رکرده   خۆبه ده ســته وه دانی  ئه نجامــی 

بــه  فه رمانــی ســتالین، له پێــش هه موویانــه وه  ســه رۆكکۆماری ئازربایجــان جافــه ری 

پیشــوه ری، هــه زاران ترکــی ئازربایجانــی و، ژماره یــه ک کــورد روویانکــرده  واڵتــی ســۆڤێت 

ــران؛  ــه رۆکڤه ژیرانی ئێ ــی س ــره ی درۆ و فێڵ ــه  ته ف ــتالین ک ــه وێ. س ــه ر ل ــه  په ناب و، بوون

باکــووری  نه فتــی  ده رهێنانــی  ســه ره تیی)امتیاز(ی  خواردبــوو،  قه واموســه ڵته نه ی 

ئێرانــی پێنه بڕابــوو، له شکره که شــی ئێرانــی به جێهێشــتبوو. بــۆ تۆڵــه  ســه ندنه وه  لــه  

رژێمــی ئێــران، به رنامه یه کــی رادیۆیــی نهێنیــی لــه  باکــۆ خســتبووه ژێر ده ســتی”فیرقه ی 

ــه   ــر ب ــو ده مژمێ ــی و نی ــه  فارس ــر ب ــو ده مژمێ ــه وانه  نی ــه  ش ــان” ک ــی ئازربایج دێمۆکرات

ترکــی ئــازه ری و نیــو ده مژمێــر بــه  کــوردی، هــه واڵ و وتــاری بــاڵو ده کــرده وه ، بــه  نێــوی 

“وێســتگه ی رادیــۆی فیرقــه ی دێمۆکراتــی ئازربایجــان”. به شــه  کوردییه کــه ی، وه ک 

ــۆ  ــتانه وه  ب ــاری کوردس ــه رده می کۆم ــه  س ــه  ل ــامی ک ــه نی حیس ــۆر حه س ــی دکت ره حمه ت

ــه  کۆلێــژی ئه فســه ری نێردرابــوو بــۆ باکــۆ و، پــاش رووخانــی کۆمــار، که وتــه   خوێنــدن ل

خوێندنــی بژیشــکی، گێڕایــه وه  بــۆم، له الیــه ن عه لــی گه الوێــژ و ره حیمــی قــازی و 

ــه  ده زگــه ی ســیخوڕیی ســۆڤێت  ــان ب ــوه  کــه  پێوه ندیی ســوڵتانی وه متیشــییه وه  ده برابه ڕێ

“کــه ی ـ جــی ـ بــی” یــه وه  هه بــووه . به رنامه کــه ، بــه  زۆری، هــه ر په ســندانی ســتالین و 

رژێمــی ســۆڤێت بــوو، خــۆ ئه گــه ر باســی کــوردی بکردایــه ، ئــه وا بســتێک لــه  مه هابــاد 
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نه ده چــوو بــه والوه . بــه اڵم ئــه وه ی هه بــوو، بــه  مارشــی کوردســتان)ئه ی ره قیــب( 

ده کرایــه وه . بــه  زۆریــی، شــه وانه  گوێمده گــرت لێــی، بــه اڵم پــاش تۆپینــی ســتالین، 

ــازه ی  ــی ت ــه  رژێم ــتا، چۆنک ــڕ وه س ــه  1953دا له پ ــن ل ــه وێکی ده مه وهاوی ــه  ش به رنامه ک

ــووه وه . ــران نێزیککردب ــه  رژێمــی شــای ئێ ســۆڤێت، خــۆی ل

محه ممــه د  دوکتــۆر  ئێــران  ســه رۆکڤه ژیرانی  ئــه وه ی  پــاش  و،  ســاڵی1953دا  لــه  

ماڵــی  بکاتــه   ئێــران  نه وتــی  توانــی کۆمپانیــای  موســه دیق)1882/5/19ـ 1967/3/5( 

 CIA ــکا ــه ی ســیخوڕیی ئه مری ــێ. ده زگ ــران ده رپه ڕێن ــه  ئێ ــه  ره زاشــا ل ــه ت و، حه م ده وڵ

فه زلوڵــالی  جه نــه رال  ســه رۆکایه تیی  بــه   رێکخســت  موســه دیق  دژی  کوده تایه کــی 

ــت  ــوردادی 1322)1953/8/19( داخس ــه 28 ی م ــه دیقی ل ــی موس ــدی و، حکوومه ت زاهی

و، شــای راکــردووی گێڕایــه وه  بــۆ ئێــران و، ئه وجــا دیکتاتۆرێتیــی رژێمــی شــا دژی 

هه مــوو ره خنه گــر و مافخوازێــک، بــه  تایبه تــی دژی کــورد و چه پییــه کان، پــر لــه  جــاران 

تووندوتێژتــر بــوو. ئه گه رچــی موســه دیق هیــچ مافێکــی بــه  کــورد ره وا نه دیتبــوو. 

ــتان و  ــرک و پاکس ــران و ت ــراق و ئێ ــوان عێ ــدا له نێ ــه ی به غ ــاڵی1953دا په یامننام ــه  س ل

به ریتانیــادا به ســرا، کــه  لــه  نێوه ڕۆکــدا دژی بزووتنــه وه ی ئازادیخوازانــه ی کوردبــوو، 

بــه اڵم هــه ر لــه و کاته شــدا بلۆکێــک بــوو دژ بــه  ســۆڤێت. له گــه ڵ ئه وه شــدا و، ســه ره ڕای 

ئــه وه ی، زۆربــه ی هــه ره زۆری خوێنــده واران و هــورده  بــۆرژوای کــورد ببوونــه  زوڕناژە نــی 

ســۆڤێت و، بــه ره ی رۆژئاوایــان کردبــووه  دووژمنــی خۆیــان و، بیانوویــان دابــووه  ده ســت 

ــی  ــه ن و، جیهان ــورد بک ــیی ک ــه  مه ترس ــاس ل ــه  ب ــتان ک ــی کوردس ــه  داگیرکه ره کان ده وڵه ت

ــورد  ــه  ک ــاوڕی ل ــش، ئ ــۆ جارێکی ــه ت ب ــۆڤێت، ته نان ــورد، س ــی ک ــه  دووژمن رۆژاوا بکه ن

لــه   کــه   کوردســتان(  دێمۆکراتــی  )پارتــی  کۆنگــره ی  ســێیه مین  که چــی  نه دایــه وه . 

1953/1/26دا لــه  که رکــووک به ســرا، دانینــا بــه وه دا کــه  “ هــه ر کاتێــک )به رژە وه ندیــی( 

بزووتنــه وه ی کوردایه تیــی له گــه ڵ بزووتنــه وه ی سۆســیالیزم و نێونه ته وه یــی جیهــان 

ــه   ــه وا پێویســته  واز ل ــه ک وه ســتان، ئ ــه ی ی ــی ســۆڤێت:ج.ن( پێچه وان ــه  به رژە وه ندی )وات

به رژه وه ندیــی کوردایه تیــی بهێــرنێ”وه ک یه کێــک لــه  ســه رکرده  گه وره کانــی پارتــی؛ 

ــی  ــی دیموکرات ــژووی پارت ــاڵ: مێ ــی عه بدوڵ ــه وه” )عه ل ــان ده گێڕیت ــاڵ بۆم ــی عه بدوڵ عه ل

کوردســتان” مارتــی1971،ل49(. ئه وجــا ئێســته  هێنــده ک نــه زان و گه لــۆر و کۆنــه  

زۆڕناژە نــی ســۆڤێت و چیــن په یدابــوون؛ جنێــو بــه  کوردایه تیــی ده ده ن و ده بێــژن 
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وێــران  خه ڵکــی  ماڵــی  و“کوردایه تی”یــه،  کــه   کوردایه تیــن  حیزبــی  ئه م“حیزبانــه” 

ــرده   ــیان ده ب ــه  کڕنووش ــه کان”ە،  ک ــه  کوردیی ــه ش کوردایه تییه که ی”حیزب ــردووه  و، ئه م ک

ــی. ــه  کوردایه ت ــه  ب ــه م جنێوده ران ــی ئ ــا کۆنه کان ــه ر ئاغ ب

گورگه زێی دیارده ی جه مال عه بدولنارس
 له  نیزیک ئاسامنی تاریکونووته کی کوردستانه وه 

ــان  ــی ژی ــی رێ ــر ته نگکردن ــۆی پ ــه  ه ــن ده بوون ــو ده هات ــه  تاوەك ــه رهاتانه  ک ــه م به س ئ

ــۆم. زۆر  ــه وره  ب ــی گ ــکاویی و خه موخه فه تێک ــه ی دڵش ــه  مای ــورددا، ببوون ــه رده م ک له ب

ــه اڵم  ــۆی، ب ــه ر خ ــکا به رامب ــی ب ــی و ناڕە وایه تی ــه  زۆرداری ــت ب ــرۆڤ هه س ــه ، م ناخۆش

له مــه   ســته مریش  و  تاڵــر  نه بــێ.  ســه پاوی  به ســه ردا  بــاری  گۆڕینــی  ده ســه اڵتی 

ــه ن  ــت، لێتتێنه گ ــان بکه ی ــه وێ خزمه تی ــن و ده ت ــت ده وێ ــۆ خۆش ــه ی ت ــه ، ئه وان ئه وه ی

و، چاکه خوازیــت بۆیــان، بــه  خراپه کاریــی لێکبده نــه وه  و، به ربه ره کانیــت بکــه ن و، 

ــڕاو  ــدا، هیواب ــه ڵ ئه مه ش ــه رت. له گ ــه  س ــێ ل ــه  داخراب ــه وه  ده رگ ــوو الیه کیش ــه  هه م ل

نه بــووم، بــه  ته مــای ده رفه تێــک بــووم. تروســکه ی ئــه و ده رفه تــه  نوێیــه م لــه و رامیارییــه  

لــه  جه مــال عه بدولنــارسه وه   تایبه تــی  بــه   لــه  میــرس و،  کــه   به دیده کــرد  نوێیــه دا 

ســه ریهه ڵدابوو. لــه  مامتاتیکــه وه ، فێــری ئــه وه  بــووم کــه  مــرۆڤ ده توانــێ به هــۆی 

چه نــد زانراوێکــه وه ، نه زانروێــک، به خۆیــی و بڕە کــه ی و نرخه که یــه وه  ده ستنیشــان 

بــه  یه کــه وه  ببه ســتێ. رامیارییــش هــه روه ک  بــه  باشــی زانــراوه کان  بــکا، ئه گــه ر 

ــی  ــان، لێکدان ــن، ی ــه  یه کگرت ــه  ل ــک ک ــه  زووناســینی ده رفه تێ ــه  ل ــه ، بریتیی ــک وای مامتاتی

چه نــد رووداوێکــه وه  دێته گــۆڕێ، ئه وجــا به کارهێنانــی ئــه و ده رفه تــه  لــه  شــوێن و 

ــدا. کاتــی خۆی

کــه  جه مــال عه بدولنــارس لــه 1954ە وه  ســه رکرده یه تیی میــرسی بــه  تــه واوی گرتــه  

ــی  ــه کان و، به ربه ره کانی ــه  عه ره ب ــی ده وڵه ت ــۆ یه کێتیی ــه کردن ب ــه  بانگه ش ــت، که وت ده س

بــه   دووانــه ی  ئــه م  ئــه و  کــه   ده ره به گێتــی،  سیســته می  نه هێشــتنی  و،  ئیرسائیــل 

ــۆی.  ــوو ب ــدا ب ــه  هه وڵدان ــه  ل ــان ک ــه  داده ن ــه و یه کێتییی ــه دی ئ ــه ی هێنان ــه ردی رێگ گاب

الدیمقراطیــة   هه روه هــا باســی )سۆســیالیزمی دێمۆکراتیــی هــه ره وه زی- االشــراکیه  
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التعاونیــة (ی ده کــرد و، دژی سیســته می ســه رمایه داریی قســه یده کرد و، بــه  ئاشــکرا 

دژی په یامنــه  ئیمپریالیســتییه کان، به تایبه تــی )په یامنــی به غــدا( ده وه ســتا و، داوای 

کۆمۆنیســتی  له شــکرگه ی  له نێــوان  ده کــرد  االیجابــی(  )الحیــاد  ئه رێنــی  بێالیه نیــی 

و له شــکرگه ی ســه رمایه داریدا، کــه  ئــه م هه ڵوێســته ی دوایــی نــارس؛ لــه  کۆنگــره ی 

شــاری باندۆنگــی ئه ندونیســیا لــه 1955دا و، بــه  به شــداریی29 ده وڵه تــی ئاســایی و 

ســه رۆکایه تیی  بــه   لێکه وتــه وه،   ال نه گیــره کان(ی  ده وڵه تــه   )رێکخــراوی  ئه فریکایــی 

کــه   هیندســتان  ئه وســای  ســه رۆکڤه ژیرانی  1964(ی  )1889ـ  نه هــرۆ  الل  جه واهیــر 

ــکرای  ــی ئاش ــه ش دووژمنایه تییه ک ــوو؛ ئه م ــتانیش ب ــره ی هیندس ــی کۆنگ ــه رۆکی حیزب س

ــی  ــه  ئه ندام ــا ک ــا و به ریتانی ــران و ترکی ــراق و ئێ ــی عێ ــه ر رژێمه کان ــوو  به رامب ــارس ب ن

ــه   ــک ل ــراق و گه لێ ــه ی عێ ــه  پێچه وان ــارس، ب ــه ش، ن ــه  له م ــوون. بێجگ ــی به غدا(ب )په یامن

ــۆڤێت  ــه ڵ س ــی له گ ــی و بازرگان ــی دیپلۆماس ــه وه ، پێوه ندی ــی دیک ــه  عه ره به کان ده وڵه ت

ــاوا  ــه ره ی رۆژئ ــه  ســۆڤێت کــڕی. ئه مــه ش، ب ــی ل ــی جه نگی به ســت و، چــه ک و ئامێره کان

و ده ســتوپێوه نده کانی لــه  واڵتانــی عــه ره ب و ئێــران و ترکیــادا، تــه واو نائــارام کــرد. 

جه مــال عه بدولنــارس بنچینــه ی رێبازه کــه ی خــۆی لــه  نامیلکه یه کــدا کۆکردبــووه وه  و 

ــه  هــوردی  ــه  ب ــوو، ک ــه  چاپیداب ــوره ( ل ــوی )فه لســه فه ی شــۆرش(ە وه )فلســفه  الث ــه  نێ ب

ــه وه . خویندبووم

)حیجــاز(  عه ره بســتان  و  ئــه رده ن  و  عێــراق  عه ره به کانــی  حکوومه تــه   ئاشــکرایه ، 

ده کــرد،  نارسیــان  دووژمنایه تیــی  هۆزپه رســته کانیان؛  ده ره به گــه   ســه رکرده   کــه  

له بــه ر ئــه وه  نه بــوو کــه  نــارس باســی ناســیۆنالیزمی عــه ره ب و یه کێتییــی عه ره بــی 

ــه ره ب”  ــی ع ــی” و “یه کێتیی ــان “عه ره بایه ت ــی زمانی ــان و بن ــه ری زم ــه وان س ــرد، ئ ده ک

لــه وه وه  هاتبــوو کــه  ده ترســان” یه کیتییــی عه ره ب”بــه   بــوو. دووژمنایه تییه که یــان 

ــه   ــا ک ــینییان. هه روه ه ــیی شانش ــتدانی کورس ــۆی له ده س ــه  ه ــارس، ببێت ــه رۆکایه تیی ن س

ــه ، وه ک  ــه م دوو ده وڵه ت ــوو کــه  ئ ــه وه  ب ــه  دژی بــوون، له به رئ ــران و رژێمــی ترکیــش ل ئێ

عێــراق، دوو ئه ندامــی )په یامنــی به غدا(بــوون، کــه  نــارس بــه  ســه ختیی دژایه تیــی ده کــرد. 

ئه مــه  بێجگــه  لــه وه ی کــه  نــارس، نێوچــه ی خۆزستان)عه ره بســتان( ی بــه  ئێرانه وه به ســراو 

و، ئه ســکه نده روونه )خه تای(ی بــه  ترکیــاوه  نووســێندراوی، بــه  دووبــه ش لــه  واڵتــی 

عــه ره ب داده نــا و، داوای رزگارکردنیانــی ده کــرد. له گــه ڵ ئه مه شــدا، رژێمــی عێــراق، 



49بۆ واڵت  |

ــه ره ب”  ــی ع ــۆ “یه کگرتن ــده ی ب ــا و، پروپاگه ن ــی داده ن ــی عه ره بی ــه  رژێمێک ــه  خــۆی ب ک

ــۆ  ــه  رادی ــه اڵم ب ــتێ، ب ــه ره ب بوه س ــی ع ــت دژی یه کێتیی ــی ره پوڕاس ــرد، نه یده توان ده ک

ده کــرد.  پروپاگه نــده ی  نــارس  دژی  به کرێگیراوه کانــی،  رۆژنامــه   و  ته له ڤزیــۆن  و 

ته نانــه ت لــه  کۆتایــی ته مه نــی شانشــینیی عێراقــدا، کابرایه کــی راگرتبــوو، هه مــوو 

ــي  ــه  )أخ ــه  ب ــه ی ک ــارس و رێبازه ک ــه  ن ــوو دژ ب ــی بۆدانراب ــی تایبه ت ــک به رنامه یه ک رۆژێ

ــه وه . رادیــۆی به غــداش، هــه ر ساته ناســاتێک،  ــه  میــرسدا( ده کرای ــرام ل ــه  )ب يف مــر( وات

ــوو  ــۆ ســووکایه تیکردن ب ــه  ب ــه  ئه م ــه  گوای ــه وه ، ک ــی )هــال پۆســته چییه (ی لێده دای گۆران

ــووه  و، کاری  ــته خانه  ب ــه ی پۆس ــی گچک ــی کارمه ندێک ــه  باوک ــارس ک ــال عه بدولن ــه  جه م ب

نامه به رێتیــی کــردووه ، وه ک ئــه وه ی ئه مــه  کارێکــی شــه رمهێنه ربێ. بــه  پێچه وانــه ی 

ئه مــه وه ، جه ماوه رێتیــی نــارس و خۆشه ویســتیی له نێــو عه ره به کانــدا، رۆژ لــه  دوای 

رۆژ، به هێزتــر ده بــوو ـ عه ره بــه کان، بــه  تایبه تیــی فه له ســتینییه کان، بــه  رزگارکــه ری 

ــه  م. ــه  قه ڵ ــان ده دای خۆیانی

له  بیرکردنه وه  و لێکۆڵینه وه وه  بۆ بڕیاردان

ــی  ــه  نێوه ندییه کان ــه  قوتابخان ــتا ل ــه  مامۆس ــوو، ببووم ــک ب ــد مانگێ ــه ، چه ن ــه و ده م   ئ

که رکــووک. رۆژانــه ، بــه  رادیــۆ و رۆژنامــه کان، بــه دوای ده نگوباســه کاندا ده چــووم ـ پــاش 

دڵنیابــووم  بارودۆخه کــه ،  لــه   بابه تانــه   لێکۆڵینه وه یه کــی  و  کــوور  بیرکردنه وه یه کــی 

ــه؛   ــده  دژی حیزبدروســتکردن و حیزبایه تیی ــارس، هه رچه ن ــه وه ی ســه رکرده یه کی وه ک ن ل

چۆنکــه  ده یگــوت حیزبه کانــی واڵتــه  عه ره بــه کان نیشــتامنپه روه رنین، یــان ســه ر بــه  

ــس و  ــی به ع ــاره  دژی حیزب ــه ره ی رۆژاوان و، دی ــه  ب ــه ر ب ــان س ــن، ی ــه ره ی رۆژهه اڵت ب

حیزبــه  ناسیۆنالیســته  عه ره بییه کانــی دیکه شــه ، بــه اڵم کــه  ئــه و بییــه وێ یه کێتییــی 

عــه ره ب پێکبهێنــێ، پێویســتی بــه  هاوکاریــی و پشــتیوانیی ئــه م حیزبانــه  و رامیــاره  عه ره به  

ــه  هه ڵیشــیگرتوون”یه کێتیی عــه ره ب”،  ــه و درۆشــامنه ی ک ــێ و، ئ شۆڤێنیســته کانیش ده ب

ــێ  ــه وه ، ناتوان ــه ، له به رئ ــی به عس ــمه کانی حیزب ــه ر درۆش ــیالیزم”، ه ــتی، سۆس “سه ربه س

پشــتی کێشــه ی کــورد بگــرێ و، له وانه شــه  دژایه تییشــی بــکا. پــاش ئه مــه ش. ئایــا 

ــورد  ــه رێ، کاری ک ــی؟ ئ ــورد خۆیه ت ــان کاری ک ــارسه ، ی ــورد، کاری ن ــتنی دۆزی ک سه رخس
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خۆیه تــی، بــه اڵم، ئــه وه  هه یــه ، به هــۆی ئــه م ناکۆکییانــه وه ، کــه  لــه م کاتــه دا، ئــه م 

ســه رکرده  عه ره بــه ، له گــه ڵ رژێمه کانــی تــرک و عێــراق و ئێــران و په یامنــی به غــدا 

کوردســتانه وه   داگیرکه رانــی  ریزه کانــی  کردووه تــه   گــه وره ی  ده القه یه کــی  هه یه تــی، 

ــا  ــتانه وه ، هه روه ه ــی کوردس ــک و نووته ک ــامنی تاری ــت ئاس ــه  ته نیش ــه  ل و، گورگه زێیه ک

دژایه تییکردنــی په یامنــی به غــدا و ئیمپریالیزمــی به ریتانیــا و دژایه تییکردنــی سیســته می 

جیاوازیــی  ســه ره ڕای  نــارسه وه ،  له الیــه ن  سۆســیالیزم  باســکردنی  و  ده ره به گێتــی 

ــه   ــی هاوبه شــی له گــه ڵ کــورد هه ی ــده ک خاڵ ــی کــورد، هێن ــه  ئامانجه کان ــی ل ئامانجه کان

ــه وه ی  ــه  پێش ــۆ هێنان ــک ب ــرێ وه ک ده رفه تێ ــێ و، ده ک ــش ده ب ــه  کوردی ــتی ب و پێویس

ــۆ  ــه وه  ب ــه ک بدۆزم ــدا رێی ــه وه ، بڕیارم ــی. له به رئ ــرێ لێ ــک وه ربگی ــورد، که ڵ ــه ی ک کێش

ــک  ــه  به رچــاوی، به جۆرێ ــه  هاوبه شــانه دا بخه م ــه و خاڵ ــاڵ ئ ــورد، له پ ــه وه ی کێشــه ی ک ئ

ــووتێکی  ــێ، س ــنوورداریش ب ــده  س ــه یه ، هه رچه ن ــه م کێش ــتگیریکردنی ئ ــگا پش ــه  تێب ک

بۆخۆیــی و ئامانجه کانــی تێدایــه ، چۆنکــه  لــه  رامیاریــدا کــه س خێــر به کــه س نــاکا، مه گــه ر 

ــی  ــه  رۆن ــه  ب ــرا، ک ــه وه  ده ک ــه ش ب ــاویلکه ن. ئه م ــه زان و س ــه م رووه وه  زۆر ن ــه ی ل ئه وان

بخرێتــه  به رچــاوی نــارس، کــه  ئــه و ده وڵــه ت و رژێــم و هێــز و په یامننامه یــه ی، ئــه و، وا 

به کوڵــودڵ دژایه تیییــان ده کا، وه ک ده وڵه تانــی تــرک و عێــراق و ئێــران، کــه  واژۆکه رانــی 

په یامننامــه ی به غــدان، ئه وانــه  هــه ر ئه وانــه ن کــه  بــه  پشــتی ئیمپریالیزمــی رۆژاوا 

ــی  ــی په یامن ــان ده کا و، دژایه تی ــش ناچــاره  دژایه تییی ــه ن و، کوردی ــورد ده ک ــی ک دژایه تیی

به غــداش ده کا، کــه  ئــه م په یامنــه  بــۆ پــر بنده ســتکردنی کــورده  و، له الیــه ن ئــه م 

ســێ ده وڵه تــه  و به ریتانیــا و پاکســتانه وه  به ســراوه ، کــه  به ریتانیــا ئــه و ده وڵه ته یــه  

ــی  ــی گرنگ ــه  خاڵێک ــه ش ده بێت ــه . ئه م ــه م رۆژە  ره ش ــدووه  ب ــوردی گه یان ــی ک چاره نووس

هاوبــه ش له نێــوان کــورد و رێبــازی نارسیــدا، هه روه هــا به ربه ره کانیــی ده ره به گێتــی 

ــارس  ــه  ن ــه رمایه دارانه وه ، ک ــه ن س ــخوراوه کان، له الی ــه  به ش ــه ژاران و چین ــینی ه و دادۆش

جه خــت ده کا له ســه ریان، ئه مــه ش له الیــه ن کــورده وه ، وه ک گه لێکــی به شــخوراو و 

ــی،  ــی و گرنگــی نه داپێ ــارس گوێیڕانه گــرت لێ ــه ر ن ــدراو پشــتگیریده کرێ. خــۆ ئه گ رووتێن

ــو  ــه ، تاوەك ــی نیی ــورد هیچ ــدووه . ک ــورد نه گه یان ــه ی ک ــه  کێش ــی ب ــچ زیانێک ــه وا هی ئ

لــه  ده ســتی بچــێ. کوردیــش گوتوویانــه : “کرده په شــیامن بیــت باشــره  لــه  نه کــرده  

په شــیامن”واته ؛ کــه  هه لێــک هاتــه  پێشــه وه  بیقــۆزه ره وه، ســا  یــان گاڵ دێنــی یــان 
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په مــوو. پــاش بڕیــاردان، ئه وجــا بیــرم لــه وه  کــرده وه ، چــۆن ئه مــه  بگه یێنــم بــه  جه مــال 

ــه   ــه  نام ــه ر ب ــه  ئه گ ــۆی؟ باش ــرم ب ــه ک و بینێ ــه  نامه ی ــه  بکه م ــا، ئه م ــارس؟ ئای عه بدولن

ــه ر به هــۆی ســه فاره تخانه ی  ــان ئه گ ــه  پۆســته ؟ بێگوم ــرم؟ ب ــه  چــۆن بنێ نووســیم، نامه ک

میــرسه وه  لــه  به غــدا بینێــرم، ئــه وا پۆســته ی ســه فاره ت، بێجگــه  لــه  پۆســته ی دیپلۆماســی 

ــی  ــه ی نهێنی ــاوی ده زگ ــه  بنچ ــته یه کی دی ل ــوو پۆس ــه ، هه م ــه ر نیی ــکنینی له س ــه  پش ک

ــه  نامــه   ــه  ده ســتی. پاشــان، ئه گــه ر ب ــه و ده مــه  پۆســته که  ده گــرن و ناگات عێراقــدان و، ئ

نــاردم و بــه  جۆرێــک کــه  بگاتــه  ده ســتی، بــه  چ نێوێکــه وه  بینووســم؟ به نێــوی راســتینه ی 

خۆمــه وه ؟ ئه گــه ر بــه  نێــوی خۆمــه وه  نووســیم، باشــه ، ئــه ز کێــم و ســه نگم چییــه  و بــه  

نوێنه رێتیــی کێــوه قســه  ده کــه م و ئــه و کاره  ده کــه م؟ ئــه ز مامۆســتایه کی قوتابخانــه م و، 

ــه رۆکحیزب  ــه  س ــه رۆکهۆز و ن ــه  س ــه واو، ن ــاڵی ت ــتووه ته  23 س ــتا نه گه یش ــم هێش ته مه ن

و نــه  کۆنــه  ڤه ژیــر و نــه  مرۆڤێکــی لــه  ســنوووری رامیاریــی کــورد، یــان عه ره بــدا نــارساوم. 

ــی  ــی پارت ــايل( زمانڕە وش ــه ی به نێوبانگی)صــوت االه ــه  رۆژنام ــم ل ــد وتارێک ــته ؛ چه ن راس

نیشــتامنیی دێمۆکراتــی عێراق، به  ســه رۆکایه تیی کامیــل چادرچــی)1897/4/4ـ 1968/2/1( 

ــه وه ی جــه الل  ــوو کــه  له به رپێچدان ــاره  ب ــه و وت ــه  ئ ــه وه ، کــه  یه کێــک له وان دا باڵوکرابوون

بایــاری ســه رکۆماری ئــه و ده مــه ی رژێمــی ترکــدا نووســیبووم، کــه  لــه  ئه مریــکا گوتبــووی” 

ــۆی  ــه ش به ه ــه “ و، وتاره ک ــه ک نیی ــه  نه ته وه ی ــچ که م ــرک، هی ــه  ت ــه  ل ــا، بێجگ ــه  ترکی ل

ــه دا  ــه و رۆژنامه ی ــه ر ل ــی ه ــی رۆژبه یان ــه ال جه میل ــتا م ــه  مامۆس ــتگیرییه ی ک ــه و پش ئ

ــوو،  ــه ش کردب ــامن و رۆژنامه ک ــه  هه ردووک ــکاتی ل ــرک ش ــه فیری ت ــووه  وه  و، س باڵویکردب

ــی  ــوو جیهان ــه  هه م ــه ریدا، ل ــوو به س ــاره  دراب ــزای پ ــه وه  س ــه ن دادگ ــه ش له الی رۆژنامه ک

عه ره بــدا ده نگیدایــه وه ، بــه اڵم رۆژبه یانیــش و منیــش، هه ردووکــامن وتاره کامنــان به نێــوی 

ــه   ــک، ده بێت ــد وتارێ ــان چه ن ــک، ی ــا وتارێ ــان، ئای ــووه وه . پاش ــته مه نییه وه  باڵوکردب خواس

هــۆی سه رنجڕاکێشــانی نــارس بــۆ نامه کــه م؟، راســته  بیســتبووم کــه  نــارس مرۆڤێکــی ســاده  

و خاکــی و بێفیــزه ، بــه اڵم ئایــا نامه کــه م نــرخ و کارکردێکــی ده بــێ لــه الی وی؟ لــه وه  دڵنیــا 

ــه ک  ــه  بکه مــه  نامیلکه ی ــه م بابه ت ــه  ئه گــه ر ئ ــه ی چۆن ــم: ئ ــه ر خۆمــه وه  گوت ــووم، له ب نه ب

به نێوێکــی خواســته مه نییه وه  و، کێشــه کان له وێــدا باشــر و فراوانــر رۆنبکه مــه وه  و، 

ــدا،  ــه ڕەی یه که می ــه ک له الپ ــه م و، وه ک دیاریی ــوان ده ربک ــی ج ــه  چاپێک ــه ش ب نامیلکه ک

ــه وه ،  ــاش لێوردبوون ــد وشــه یه کی باڵکێــش و شــیرین پێشــکێش به خــۆی بکــه م؟ پ به چه ن
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ئــه م رێیــه ی دواییــم به باشــزانی، چۆنکــه ؛ نامیلکه کــه ، بێجگــه  لــه  ســه رۆک نــارس خــۆی، 

ــه وه  و  ــدا باڵوده کرای ــان و رامیاران ــه ران و رۆژنامه ڤان ــه  نووس ــی زۆر ل ــه ر ژماره یه ک به س

ــی  ــارس، به جۆرێک ــه رۆک ن ــۆ س ــکردنییه وه  ب ــۆی پێشکێش ــه ؛ به ه ــه و ده م ــه که ش، ئ کێش

ــه  دژی  ــان ل ــارس، ی ــازی ن ــه ربه  رێب ــه  س ــه وه  ک ــه و عه ره بان ــه ن ئ ــرا له الی دی تێیده ڕوان

ــه و کاره   ــدا ئ ــه  عێراق ــه م؟ ل ــوێ چاپبک ــه  له ک ــه و نامیلکه ی ــه  ئ ــم، باش ــه اڵم گوت ــوون. ب ب

ــه  به ده ســت ســه عید  ــی نێوخــۆ ک ــوو وه زاره ت ــه  ئاشــکرا؛ ده ب ــی ب ــۆ چاپکردن ــرا. ب نه ده ک

قــه زازه وه  بــوو، رازیبــێ، ئــه وه ش کارێکــی لــه  نه بــووان بــوو. بــه  نێوێکــی خواســته مه نیی 

و بــه  دزییــه وه ، هیــچ چاپخانه یــه ک ئامــاده  نه بــوو ئــه و کاره  بــکا. چۆنکــه ، ده دۆزرایــه وه  

و، ده ســتبه جێ چاپخانه کــه  داده خــرا و خاوه نه که شــی ده گیــرا. خــۆ ئه گــه ر چاپیــش 

بکرایــه ، چــۆن لــه  عێراقــه وه  بــه  پۆســته  بنێــردرێ بــۆ ســه تان کــه س لــه  ده وڵه تــه  

ــاپ و  ــراق چ ــه  ده ره وه ی عێ ــم ل ــه  بچ ــدا ک ــا بڕیارم ــوێنانی دی. ئه وج ــه کان و ش عه ره ب

باڵویبکه مــه وه . شــوێنیش بــۆ ئــه و کاره  لــه و رۆژه دا، لــه  لوبنــان باشــر ده ســتنه ده که وت. 

له به رئــه وه  بریارمــدا ســه فه رێکی ســووریا و لوبنــان بکــه م. لوبنانــی ئــه و ســه رده مه  

ــی  ــته م دێموکرات ــه اڵم سیس ــه ، ب ــی گچک ــرا، ده وڵه تێک ــه اڵت نێوده ب ــویرسا”ی رۆژه به “س

بــوو. ئازادییه کــی رامیاریــی و رۆژنامه وانــی و ئایینــی، بــه  هه مــوو مانــای وشــه  تێدابــوو. 

ــب  ــه رۆکایه تیی ئه دی ــه  س ــه ره کان ب ــی ئه فس ــه  1954/2/25دا حکوومه ت ــووریاش ل ــه  س ل

بــه   فره حیزبــی  حکوومه تێکــی  له الیــه ن  1955ە وه   لــه  رووخێندرابــوو،  شیشــه کلی 

ســه رۆکایه تیی شــوکری قوه تلــی کــه  ناسیۆنالیســتێکی عــه ره ب و ســه ر بــه  رێبــازی نــارس 

و دژ بــه  رژێمــی عێــراق و په یامنــی به غــدا بــوو، ده بــرا به ڕێــوه . بــه اڵم ماوه یه کــی 

ــی  ــتا ره نگێک ــه وه ، هێش ــوو، له به رئ ــکریی رزگاری بب ــی له ش ــه  فه رمان ــه  ل ــوو ک زۆر نه ب

ــی  ــوو. ژماره یه ک ــه س نه ب ــه س به ک ــارێ ک ــی؛ ج ــوو، به کورت ــه وه  نه گرتب ــه واوی به خۆی ت

زۆر لــه  به رهه ڵســتکارانی عێراقــی، کــه  له نێویانــدا کوردیــش هه بــوون، لــه وێ وه ک 

ــوو،  ــراق واب ــه  عێ ــه و ده مــه ش ل ــی ئ ــم ده ناســی. نه رێت ــان، کــه  هێندێکیان ــه ر ده ژی په ناب

ــێ  ــه  س ــدا ک ــووی هاوین ــه  پش ــی ل ــتگه؛  ده یانتوان ــه کان و زانس ــتاکانی قوتابخان مامۆس

ــووک  ــه  که رک ــه  ل ــه  ک ــه و ده م ــه ز ئ ــراق. ئ ــۆ ده ره وه ی عێ ــه ن ب ــوو، ســه فه ر بک ــگ ب مان

مامۆســتابووم، مافــی ســه فه رکردنم هه بــوو. چــووم بــۆ به غــدا و لــه وێ پاســپۆرتێکم 

ده رهانــی، کــه  چوونــی بــۆ هه مــوو جیهــان له ســه ر نوورسابــوو، ئیرسائیــل نه بــێ. 
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چوونیــش بــۆ ســووریا بێڤیــزه  بــوو. به ڕێکــه وت، لــه و رۆژانــه دا کــه  خــۆم ئاماده ده  کــرد 

ــی  ــداوی سوێس ــڕ که ن ــی کوتوپ ــه  بڕیارێک ــه  رۆژی 1956/7/26دا ب ــارس ل ــه فه ر، ن ــۆ س ب

به رامبــه ر  تۆڵه ســه ندنه وه یه ک  وه ک  میــرس،  ده وڵه تــی  )مڵــک(ی  هیخۆیــی  کــرده  

خۆکێشــانه وه ی بانکــی نێوده وڵه تــان و ئه مریــکا و ئینگلیســتان لــه  پاره دانــی تێچــوو 

ــا و  ــه ش؛ به ریتانی ــايل (و، ئه م ــد الع ــه رز- الس ــتی ب ــی ) به ربه س ــه رسه ف(ی بیناکردن )م

ــه ی  ــه  کاره ک ــد و، خزمه تێکــی دیکــه ی ب ــک هورووژان ــارس به جارێ ــه  دژی ن فه ره نســای ل

مــن کــرد.

ئاپۆ ئۆسامن سەبری ) 1905/1/7. 1993/10/11( 
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له  بڕیاردانه وه  بۆ کرده وه 

ــه ر  ــوون. له ب ــرن” هەب ــه وره ی کۆمپانیای”نێ ــی زۆر گ ــدا پاس ــه  به غ ــه رده مه دا، ل ــه و س ل

ئــه وه  خه ڵکه کــه  به هه مــوو جــۆره  پاســێکی واگه وره یــان ده گــوت ”نێــرن”. رۆژێکــی 

ــه   ــه “ ل ــه و “نێرنان ــه  یه کێــک ل ده مه ونیــوه ڕۆی ســه ره تای مانگــی ئابــی 1956 بــوو کــه  ب

ــه  ده شــتێکی  ــد شاروشــارۆچکه یه ک، ئه وجــا ب ــی چه ن ــاش بڕین به غــداوه  که ومتــه ڕێ و، پ

کاکیبه کاکــی و پــڕ لــه  خــۆڵ و ته پوتــۆزدا، بــۆ رۆژی دوایــی، ده مــی چێشــته نگاڤ، 

گه یشــتمه  دیمه شــق. لــه  پاســه که دا، بێجگــه  لــه  هاژۆره کــه  و ســه کنه که ی، بیســت 

ســه فه رکه رێک هه بــوون. عه ره بێکــی به غدایــی لــه  ته نیشــتمه وه  جێیگرتبــوو. ئــه م 

ــه ڵ  ــچ جــۆره  خواردنێکــی له گ ــر، هی ــاو پ ــک ئ ــه  بوتڵێ ــه و رێگــه  دووره ، ل ــۆ ئ ــزه ، ب به ڕێ

خــۆی نه هانیبــوو. لــێ، مــن هێنــده ک خواردنــی خــۆش و میــوه  و ئــاو و کۆکاکــۆالم پێبــوو. 

ــه رزان  ــه  ه ــۆک ب ــی په رت ــه ؛ ده مزان ــوو، چۆنک ــۆم هێناب ــه ڵ خ ــم له گ ــی باشیش پاره یه ک

چاپناکــرێ.

ده مه وئێــوارێ کــه  ده ســتمکرد بــه  خــواردن و، وه ک ره وشــتی کــورده واری وێرمکــرد، 

ــم و به شــی شــێری به رخــۆی خســت و، کــه  پێمگــوت  ده ســتبه جێ که وته خــواردن له گه ڵ

ــن و  ــوه  مرۆڤ ــی: “هــه ر ئێ ــورد و گوت ــی ک ــه  په ســندان و هه ڵدان ــوردم” ده ســتیکرد ب ”ک

ــه و گه لێــک قســه ی ره ق و ناشــیرینی به عــه ره ب  ــان هه ی ــژدان و ئاوڕووت ــوه  وی هــه ر ئێ

گــوت. منیــش گوتــم: “ له هه مــوو گه لێکــدا باشــیش و خراپیــش هــه ن ”. گوتــی : نــا، لــه  

ــه ڵ  ــاش له گ ــا عه ره بێکــی ب ــه ، ئه وه ت ــه وه  وانیی ــم: “ئ ــه وێ...” گوت ــاش هه ڵناک ــدا ب عه ره ب

مــن قســه  ده کا”. له قســه کردندا له گه ڵــی، بــۆم ده رکــه وت کــه  ئــه م کابرایــه  چه نــد 

جاره کــی دی ســه فه ریکردووه  بــۆ شــام و ده یگــوت: “ئــه م واوالێکراوانــه ی واواپێکراوانــه ، 

له ســه ر ســنوور؛ باجــی زۆر وه رده گــرن”. گوتــم: بۆچــی هیــچ کااڵیه کــت پێیــه  کــه  

باجباربــێ؟ گوتــی: “ئــه رێ پێمــه”. کــه  گه یشــتینه  ســه ر ســنوور و، چاوێکــی خشــاند بــه م 

الوبــه والدا، بــه  پێکه نینێکــی خۆشــییه وه  گوتــی: “ته لبه نــدی ســنووره که  و نیشــانه ی 

گومرگیــان البــردووه ، وادیــاره  یه کێتیــی ئابووریــی لــه  نێــوان ســووریا و عێراقــدا پێکهاتــووه  

و ئێــدی گومــرگ ناســتێنن”. کــه  نه ختێکــی دیکــه  چووینــه  پێشــه وه ، ئه فســه رێکی 

ســووریایی نێرنه که مانــی راگــرت و، گوتی:“وه رنــه  خــواره وه ”. کابــرای تایــه ن بــه  ده نگــی 
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بــه رز گوتــی: “ انشــاءألله وحــده... انشــاءألله وحــده” )ئه گــه ر خواپێخۆشــبێ، یه کێتییــه ( 

ــۆڕە ،  ــه ” -بن ــه  العربی ــم القومی ــن صمی ــا م ــره ان ــی: “ت ــه ره که  و گوت ــرده  ئه فس و روویک

ئه فســه ره که   ده رێ(.  هاتوومه تــه   عه ره بــه وه   ناســیۆنالیزمی  جه رگــه ی  له نێــو  ئــه ز 

ــرت.  ــان داگ ــه کنه که ی باره کانی ــاژۆر و س ــرن”. ه ــان داگ ــن گوتی:“باره کانت ده مبه پێکه نی

مــن باوڵێکــی گچکــه م پێبــوو، جله کانــم و شــتومه کی که ســیی تێدابــوو، بێبــاج ده رچــووم. 

بــه اڵم ئــه و، کــه  شــته کانی هاتنــه  پشــکنین، داوای باجێکــی زۆریــان لێکــرد. کابــرا که وتــه  

برایه تییه کــی  چ  و  عه ره بپه روه رییه کــه   چ  و،  یه کێتییه کــه   چ  “ئه مــه   هــاوار  هــاوار 

بهالوحده -ئــه ی  گوتی:“خــره   کــه   مــاوه   له بیــر  وشــه کانیم  ئێســته ش  عه ره بییــه ؟”. 

پاســه که مان  و،  قــورس  حه نه حه به شــێیه کی  بووبــه   لــه وه وه   یه کێتییــه (.  بــه م  گــوو 

ــه ر  ــان ه ــش پاره که ی ــه وت، دوایی ــرا و دواک ــه  راگی ــاوه  گه رم ــه و هه ت ــه ک له به رئ ماوه ی

ــاون  ــوه  پی ــه ر ئێ ــوت ه ــی:” نه مگ ــن و گوت ــرده  م ــه وه ڕێ، روویک ــه  که وتین ــه ند. ک لێس

و عــه ره ب چ ماڵێكــن!”، منیــش دڵخۆشــیم دایــه وه  و گوتــم: زۆر سوپاســت ده کــه م، 

ــه اڵم به داخــه وه   ــه  پێشکه شــتمبکردایه ، ب ــوه  و شــیرانیم پێبامی ــده ک می ــرد هێن حه زمده ک

ــاوه . ــم پێنه م هیچ

 له  دیمه شق

چ  بچمــه   پرســیبووم  به غــدا  لــه   نێرنه کــه .  گه راجــی  گه یشــتینه   ماوه یــه ک  پــاش   

ــی “فه له ســتین  ــوی هۆتێل ــی عێراقــی روویتێده کــه ن. نێ هۆتێلێــک کــه  کــورد و په نابه ران

ــه وێ  ــه ز ژی ل ــۆم. ئ ــوو ب ــان هه ڵداب ــطین و رشق االردن(ی ــه رده ن- فلس ــی ئ و رۆژهه اڵت

عێراقــه وه   لــه   پاســه که مان  که زانــی  تاکســیهاژۆره که ش،  ئه وه یــه ؛  ســه یر  دابه زیــم. 

ــوو.  ــه ی ب ــاره  شــاره زای کاره ک ــه ، وادی ــه و هۆتێل ــۆ ئ ــا ب ــووه ، خۆشــی ده یویســت مبب هات

خــاوه ن هۆتێله کــه  نێــوی ئه بــوو ئه یووبــی ئه یووبیــی بــوو، به “ئه بــوو دیاب”یــش 

ــراد(ی دیمه شــق  ــوردان )حــی االک ــوردی خه ڵکــی تاخــی ک ــرد. پیاوێکــی ک ــان ده ک بانگی

ــه   ــووریابوو، ک ــتی س ــی کۆمۆنیس ــه ربه  پارت ــی. س ــه م ده زان ــی زۆر ک ــه اڵم کوردی ــوو، ب ب

خالیــد به گــداش ســکرتێری گشــتیی ئــه م حیزبــه  بــوو، کــه  ئه ویــش بەبنه چــه  کــورد بــوو. 

هــه ر ئــه و رۆژە،  لــه  هۆتێله کــه  ئه وڕە حامنــی زه بیحیــم دی، کــه  گوتــی لــه و هۆتێلــه  کار 
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ــووب  ــوو ئه ی ــه  ئه ب ــی ل ــات”، زۆر گله ی ــا عه ره ف ــردووه  به “عیس ــۆی ک ــوی خ ده کا و نێ

ده کــرد، ده یگــوت چه کووســه  )رژده ، پیســکه یه (و مانگــی ته نــێ )60( لیــره ی ســووریایی 

ــه ر  ــم، دووســێ ســاڵێک له وه ب ــێ”؛ زه بیحی ــژن “قســه  قســه  ده هێن ــورد ده بێ ــێ. ک ده دات

لــه  به غــدا ناســی، ئه مــه ش بــه  بۆنــه ی ئــه وه وه  بــوو کــه  )پارتی(ببــوو بــه  دوو به شــه وه . 

ــه ره ی  ــان ده گوت“ب ــه  به خۆی ــوو ک ــاڵ ب ــزه  عه بدوڵ ــه رکرده یه تیی هه م ــه  س ــێکیان ب به ش

ــی  ــه  الیه نگران ــه د، ک ــم ئه حم ــه رکرده یه تیی برای ــه  س ــش ب ــه که ی دی ــکه وتوو”. به ش پێش

“بــه ره ی پێشــکه وتوو” به مانیــان ده گــوت “ده ســته ی نێوه نــد” )مرکــز(. الیه نگرانــی 

ــه  ســلێامنی:  ــه ، ل ــۆ وێن ــد”. هه رب ــه  “نێوه ن ــوون ل ــر و به رچاوترب ــاره  زۆرت ــه  ژم ــه ره ” ب “ب

ــکی و  ــانی خوش ــه الل و دره خش ــێخ ج ــه ری ش ــووری و بابه تای ــێخ ن ــه هابی ش ــێخ ش ش

ــی  ــی حاج ــار و جه مال ــی موخت ــه وا( و جه مال ــژ و نان ــێن )گۆرانیبێ ــی حس ــه ی حاج قال

فه تحوڵــاڵ و حســه ینه  شــه لی  بــه گ و حه مه که ریــم  و ســڵێامنی مه جــی  شــه ریف 

هه ڵه بجه یــی و جه مــال شــالی و جــه الل عه زیــز و موعــه زه زی خوشــکی و نه جاتــی 

ــی  ــی و گه لێک ــمێڵ کاکه ی ــه د س ــه رکان( و ئه حم ــرای ئ ــه د )ب ــز محه مم ــده  و عه زی عه ب

دی ســه ر به “به ره”بــوون. بــه  پێچه وانــه ی ئه مــه وه  ، تاکــه  که ســێک لــه  “ده ســته ی 

ــوو.  ــه ریف ب ــی ش ــی عه ل ــوو؛ حیلم ــه رانه  نارساب ــی تێکۆش ــه  رابردوویه ک ــه  ب ــد” ک نێوه ن

ــوو؛ به ڵکــو ده یگــوت؛  ــه  ب ــه و باڵ ــم ئه حمــه د، ســه ر ب ــری برای ــه ر خات ــه ک له ب ئه ویــش ن

ــه م  ــراق”. ئ ــتی عێ ــی کۆمۆنیس ــی پارت ــکا به کلک ــی ب ــه وێ پارت ــاڵ ده ی ــزه  عه بدوڵ “هه م

لــه   عه بدوڵــاڵ  هه مــزه   نیازه کــه ی  تایبه تــی؛  بــه   ده رچــوو،  راســت  پێشبینییه شــی 

لــه   باسه شــم  ئــه م  که وتــه ڕوو،  دا  قاســم  عه بدولکه ریــم  فه رمانڕە وایــی  ســه رده می 

سه میناری)کوردســتان وشۆرشــه که ی(دا رۆنکردووه تــه وه . جــا له به رئــه وه ی ئــه ز ســه ر 

بــه  هیــچ الیه کیــان نه بــووم، هــه ردوو الیــان روویاننالێــم هه وڵــی یه کگرتنه وه یــان بــده م 

ــی و  ــوێنێکی چۆڵه وان ــۆ ش ــی ب ــی بردم ــه وێکیان کاک حیلم ــی؛ ش ــه  کورت ــووم. ب و رازیب

تاریــک لــه  )بغــداد الجدیــدة(. ماوه یــه ک وه ســتاین و چاوه ڕوامنانکــرد، ئه وجــا زه المێــک 

له نێــو داروده وه نــی نێزیــک بــه و  شــوێنه وه  هاتــه  ده رێ به ره وڕوومــان و کــه  ســه رنجمدا 

برایــم ئه حمــه د بــوو. ســمێڵی تاشــیبوو، کلێته یه کــی کردبــووه  ســه ری و، چاویلکه یه کــی 

ــه   ــن، خــۆی ل ــه  ترســی گرت ــه و ســه رده مه دا ل ــم ئه حمــه د، ل ــووه  چــاوی. برای ــی کردب لێڵ

حکوومــه ت شــاردبووه وه . له گــه ڵ کاک حیلمــی و کاک برایــم پێکــه وه  چوویــن بــۆ ماڵێــک 
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ــن.  ــه  م ــاندیان ب ــادره وه  ناس ــوی کاک ق ــه  نێ ــوو، ب ــک ب ــی کوردێ ــه  ماڵ ــه  ک ــه و  نێزیکان ل

ــاڵ کار  ــکۆی عه بدوڵ ــه دیس ــه  و ل ــی زه بیحیی ــادره  ئه وڕە حامن ــه و ق ــه  ئ ــم ک ــی زانی دوای

ده کا. دیســکۆی عه بــدواڵ، دیســکۆیه کی نــارساو بــوو لــه  به غــدا، ته نانــه ت ئه وه تــه  

هۆزانــی به نێوبانــگ عه بدوڵــاڵ گــۆران )1904ـ 1962( بــه  هۆنــراوه ی “شــه وێک لــه  

و  ده وڵه مه نــد  زۆر  ســنه یی  کوردێکــی  دیســکۆکه   خاوه نــی  باســیده کا.  عه بدوڵــاڵ” 

ده ستڕۆیشــتوو بــوو، نێــوی عه بدوڵــاڵی شــه ریفی بــوو. لــه  کۆبوونه وه کــه دا، بێجگــه  لــه م 

ــه ره ی پێشــکه وتوو”  ــه  “ب ــوو، کــه  ســه ر ب ــه وێ ب ــی شــه ریف ل که ســانه ی باســکران، عه ل

ــد  ــی و، چه ن ــش ده مناس ــه  له وه پێ ــوو، ک ــه وێ ب ــش ل ــی ئێرانی ــا کوردێک ــوو. هه روه ه ب

ــی  ــه اڵم به نێوێکــی خواســته مه نی، دوای ــۆالم، ب ــه وه  ب ــووه  ماڵ ــه  ســلێامنی هاتب جارێــک ل

ــان؛  ــی بلووری ــی و غه ن ــه دا؛ زه بیح ــه  کۆبوونه وه ک ــووه . ل ــان ب ــی بلووری ــه  غه ن ــم ک زانی

ــم  ــه  برای ــێ ک ــه وه  بووب ــه  له به رئ ــا؛ دوور نیی ــه ددا رایانده کێش ــم ئه حم ــه الی برای ــر ب پ

ئه حمــه د کۆنــه  ئه ندامــی ژێــکاف بــوو. ده بــێ ئــه وه ش بگوتــرێ کــه  زه بیحــی ماوه یــه ک 

ــرد.  ــه کان کاریک ــته  عێراقیی ــه ڵ کۆمۆنیس ــش له گ ــاڵ و ماوه یه کی ــزه  عه بدوڵ ــه ڵ هه م له گ

ــام جــه الل.  ــه د و م ــم ئه حم ــه وه  الی برای ــتا و گه ڕای ــان وه س ــه  دژی هه ردووالی ــی ل دوای

عەبدولڕەحامن زەبیحی
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هه رچــی پێوه ندیــی بــه  کۆبووونه وه کــه ی ئــه و شــه وه وه  هه یــه ، ئــه وا بــه  ته واویــی 

ــته یی  ــان رێکخس ــی، ی ــی هزری ــان، بنچینه یه ک ــه ی نێوانی ــه  ناکۆکییه ک ــۆم ک ــه وت ب ده رک

ــۆی  ــاڵ، به ه ــزه  عه بدوڵ ــه د و هه م ــم ئه حم ــی برای ــه  نێوان ــێ، ک ــوو، ئه وه نه ب ــه وی نه ب پت

ــه   ــه ره ش ک ــی ب ــه  داخوازییه ک ــنه بوو. تاک ــه ک، خۆش ــه ڵ ی ــه وه له گ ــی خێزانییان دردۆنگی

ــی  ــی دێمۆکرات ــزب”، “پارت ــوی “حی ــێ نێ ــوت؛ ده ب ــوو ده یانگ ــه وه  ب ــوو، ئ ــت ب پێمڕاس

ــان  ــه وه ، نێوه که ی ــه  یه کیانگرت ــان، ک ــتان”. پاش ــی کوردس ــی دێمۆکرات ــه  “پارت ــورد” ببێت ک

ــه ش؛  ــه م یه کگرتنه وه ی ــه اڵم ب ــووی کوردســتان”. ب ــی یه کگرت ــی دێمۆکرات ــه  “پارت ــۆڕی ب گ

ئــاو بــه  ئاگــری ناکۆکییه کانــدا نه کــرا. )درێــژە ی ئــه م باسه شــم لــه  سه میناری”کوردســتان 

ــی  ــوردی، چاپ ــی ک ــی 1972 )وه رگێڕان ــی ئه ڵامن ــتووه ته  ڕوو، چاپ ــه که ی”دا خس و شۆرش

ــر  یه کــه م ســوێد 1985، چاپــی دووه م، ئه لیکرۆنیــی کــوردی2003، چاپــی ســێهه م هه ولێ

2007(. هــه ر لــه  هۆتێله کــه ی دیمه شــق، چــاوم بــه  عێزه دیــن مســته فا ره ســووڵ کــه وت 

کــه  ئــه و دوایــی، دوو ســاڵێک لــه  ســووریا مایــه وه . هه روه هــا شــوکور مســته فا و حه بیــب 

ــرد.  ــان ده ک ــه و هۆتێله ی ــووی ئ ــش، هاتوچ ــه د که ریمی محه مم

)1905/1/7ـ  ســه بری  ئۆســامن  ئاپــۆ  هۆتێله کــه ،  لــه   هــه ر  رۆژ،  دوو  یــه ک  پــاش 

ــی،  ــه کردن له گه ڵ ــن و قس ــن بینی ــه  یه که می ــه ر ل ــتی ه ــی. به ڕاس ــم ناس 1993/10/11(ش

ئاپــۆ  نه چووبــوو.  به هه ڵــه   کــه  هه ســتم  بــۆم ده رکــه وت  پاشــان  چــووه  دڵمــه وه . 

ــه  ــیرین، ل ــتجوان، زمانش ــنبیر، ره وش ــه رخۆ، رۆش ــت له س ــا بڵێی ــی هه ت ــامن کوردێک ئۆس

 زمانــی کوردیــی و مێــژووی کــورددا شــاره زا، پێکــه وه  باســی کێشــه ی ئه لفوبێــی کوردیــی 

و چاکســازیی ئه لفوبێــی التینیــامن کــرد، کــه  جــه الده ت به درخــان)1897ـ1951( لــه  

کۆتایــی بیســته کاندا بــۆ رێنووســی کوردیــی دایهێنــاوه  و، ئاپــۆ ئۆســامنیش بــه و رێنووســه 

ــۆ ئۆســامن  ــه و باســه ، ئاپ ــه وه . هــه ر له ســه ر ئ ــاری باڵوکردووه ت ــه  گۆڤاری)هــاوار(دا وت ل

ــۆی.  ــی خ ــه  ده ستنووس ــه ز ب ــه ر کاخ ــته  س ــی خس ــژ و بیروڕاکامنان ــی وتووێ پووخته یه ک

کــه  گه ڕامــه وه  که رکــووک؛ نامیلکه یه کــم له بــاره ی )نووســینی کوردیــی بــه  التینــی(

یــه وه  نووســی و، لــه  ســاڵی1957دا لــه  به غــدا چاپمکــرد و، ده ستنووســه که ی ئاپــۆ 

ــه  وا  ــه  مێژوویی ــه و ده ستنووس ــی ئ ــد. وێنه یه ک ــراف به چاپگه یان ــه  زینکۆگ ــم ب ئۆسامنیش

به رچــاو. خراوه تــه   ژماره یــه ی)رووداو(دا  لــه م 

هــه ر له گــه ڵ ئاپــۆ ئۆســامن؛ باســی ئــه و پڕۆژەیه شــم کــرد کــه  بــه  ته مــای کردنــی 
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ــۆ  ــه م ب ــی بیب ــم و دوای ــه  بنووس ــل، نامیلکه ک ــه  هۆتێ ــره ، ل ــه وێ لێ ــم ده م ــووم و گوت ب

بینێــرم بــۆ جه مــال عه بدولنــارس  لــه وێ چاپیبکــه م و، به پۆســته ی لوبنــان  لوبنــان، 

ــان  ــته ، لوبن ــه  پۆس ــه  ب ــی نامیلکه ک ــۆ ناردن ــی؛ ب ــامن گوت ــۆ ئۆس ــه . ئاپ ــی دیک و خه ڵک

ــره  و،  ــن وه ک ئێ ــزوول نی ــده  ف ــه وێ؛ هێن ــک ل ــق(، خه ڵ ــره  )دیمه ش ــره  لێ ــک باش گه لێ

لــه م رووه وه  واڵتێکــی ئــازاده ، بــه اڵم بــۆ چاپکردنــی، له وانه یــه  لێــره ش بتوانــرێ بــه  

ــه ک  ــه وه  چاپخانه ی ــه م هۆتێل ــک ئ ــه  نێزی ــی: ل ــم: چــۆن؟ گوت ــت. گوت ــه وه  چاپبکرێ دزیی

هه یــه  نێــوی چاپخانــه ی )کــه ره م(ە ، ئێمــه ، هــه ر لــه  کۆنــه وه  لــه وێ شــتامن چاپکــردووه  و 

ــزت  ــرێ به ڕێ ــم:“ ده ک ــن. گوت ــه وێ چاپده که ی ــش ل ــار شــتی کوردی ــن و جاروب چاپده که ی

بپرســیت لــه  خــاوه ن چاپخانه کــه ، ئایــا ئاماده یــه ، بــێ ئــه وه ی چــاوی بــه  مــن بکــه وێ و 

ــه  نێوێکــی  ــه ز نامیلکه کــه  ب ــکات بۆمــان. چۆنکــه  ئ ــه و کاره  ب ــێ کــێ نووســیوێتی، ئ بزان

خواســته مه نییه وه  ده نووســم و حه زناکــه م مببینــێ و مبناســێ”. ئاپــۆ ئۆســامن گوتــی: 

ــر  ــه  گران ــۆ ئۆســامن، ئه گــه ر که مێکیــش ب ــم: “ئاپ ــی”. گوت “ده چــم قســه  ده کــه م له گه ڵ

ــه   ــه  کاره ک ــت ئه وه ی ــه ده رێ، مه به س ــاکا و گوێم ــه  خه من ــازاڕ، تکای ــی ب ــه  نرخ ــردی ل ک

بکــرێ”. ئاپــۆ ئۆســامن، یــادی زیندووبــێ، هه رئه وده مــه  هه ســتایه  ســه رپێ و چــوو 

ــه ی دی،  ــه  نامیلکه ک ــکا و ک ــه و کاره  ب ــه  ئ ــی:“ رازیی ــه وه  گوت ــه  گه ڕای ــه ، ک ــۆ چاپخانه ک ب

پێده ڵــێ”.  نرخه که یــامن  ئه وجــا 

بــه م هه واڵــه  زۆر دڵــم خۆشــبوو. هــه ر ئــه و رۆژە  ده ســتمکرد بــه  نووســین و بــه  مــاوه ی 

ــاگای  ــووڵ؛ ئ ــته فا ره س ــن مس ــۆر عێزه دی ــرد. دوکت ــو ده  رۆژ ته واومک ــه ک تاوەك هه فته ی

ــه   ــا و، بێجگ ــه م به رهه مهێن ــه و نامیلکه ی ــی، ئ ــه وانه  رۆژی ــه کاری ش ــه  ب ــه  ک ــه وه  هه ی ل

لــه وه ش )بنچینه کانــی لێنینیــزم(م کــرد بــه  کــوردی و بــه  تیپــی التینــی و، ئــه وه ش هــه ر 

لــه  چاپخانــه ی )کــه ره م( لــه  چاپــدرا. مه به ســتم له مــه ش ئه وه بــوو کــه  خه ڵکه کــه  

ــا  هێنــده  بــه  دوای قســه کانی لێنیــن و ســتالین دا ده گه ڕێــن و، بــه  پیرۆزیــان ده زانــن، ب

ــه وه .  ــه  بیخوێنن ــه  کوردیی ــان ک ــی خۆی ــه  زمان ــووه  و، ب ــه و دوو که ســه  چییانگوت ــن ئ بزان

ــی زۆرم  ــران، پاره یه ک ــه  چاپک ــه زار دان ــه  ه ــه  هه ریه ک ــه  ل ــه ، ک ــه ردوو نامیلکه ک ــۆ ه ب

به ختکــرد و، به وپــه ڕی خۆشــییه وه  دام. نامیلکه کــه م له ژێــر نێــوی )کفــاح االکــراد( واتــه  

)خه باتــی کــوردان( به چاپگه یانــد و، بۆنێــوی نووسه ره که شــی، نێــوی خواســته مه نی 

)صامــد الکردســتاين(م هه ڵبــژارد، کــه  )صامد(له جیاتــی )نه بــه ز(ە . نامیلکه کــه م به چه نــد 
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وشــه یه کی شــیرین پێشــکێش بــه  جه مــال عه بدولنــارس کــرد. هــه ر لــه م ماوه یــه دا 

ــن  ــه  رۆش ــرد، له وان ــق په یداک ــتووی دیمه ش ــوردی دانیش ــک ک ــه ڵ گه لێ ــیاوه تیم له گ ناس

بــۆ  به درخــان)1909 ـ 1992(و قه دریجــان)1916 ـ 1972(و مه مــدووح ســه لیم. کــه  

ــه   ــی )غوط ــه  چایخانه یه ک ــه وت، ل ــان به یه کک ــان چاوم ــه ڵ قه دریج ــار له گ ــن ج یه که می

دمشــق(بوو، ئه مــه ش پــاش ئــه وه ی نامیلکه کــه م چاپکرابــوو و گه یشــتبووه  ده ســتی. 

ئــه ز له گــه ڵ ئاپــۆ ئۆســامن بــووم کــه  قه دریجانــم دی، قه دریجــان نه یویســت دابنیشــێ 

له گه ڵــامن، گوتــی کاری هه یــه ، بــه اڵم زۆر حــه زده کا مببینــێ و، تکایکردلێــم کــه  بــۆ 

ــه   ــی ل ــۆالی. گوت ــه  ب ــۆ فه رمانگ ــی کار، بچــم ب ــی ته واوبوون ــنیوه ڕۆ؛ کات ــبه ینێ پاش س

ــه   ــارف( ل ــی زانیاریی)مع ــه  وه زاره ت ــز(ە  و ل ــمي(نێوی )عه زی ــه  فه رمی)ره س ــه  ب فه رمانگ

به شــی که ســیی)ذاتیه (کارده کا. گوتــی: کــه  هاتیــت، ئه گــه ر خه ڵکــی لێبــوو، بــه  عه ره بــی 

ــوو،  ــه وێ ب ــه یه کی ل ــۆالی، هاوپیش ــووم ب ــی چ ــۆ رۆژی دوای ــه  ب ــم. ک ــه بکه  له گه ڵ قس

ــۆ ماڵه کــه ی خــۆی کــه   ــی. قه دریجــان بردمــی ب ــی قســه م کــرد له گه ڵ ــه  عه ره ب منیــش ب

به ته نــێ ده ژیــا. باســی خه باتــی خــۆی کــردو، کورتــه  چیرۆکێکــی خــۆی خوێنــده وه  بــۆم. 

ــی کۆمۆنیســتی ســووریادا داده تاشــێ،  ــه الی پارت ــه  ب ــه وت ک ــۆم ده رک ــه  قسه وباســدا ب ل

زۆر خــۆی بــه  زل ده زانــێ. زۆریــش لــه  دژی ئاپــۆ ئۆســامن و بنه ماڵــه ی به درخــان 

ــه   ــه  ل ــۆ ئۆســامن و ن ــه  ئاپ ــه  ل ــش، ن ــۆ جارێکی ــه ت ب ــه ز خــۆم، ته نان ــه اڵم ئ قســه یکرد. ب

رۆشــن به درخــان؛ یــه ک وشــه م دژ بــه  قه دریجــان گوێلێنه بــوو. رۆشــن خــان، وه ک 

ــته فا  ــن مس ــاوم. د. عێزه دی ــورد هاته به رچ ــری ک ــازا و بوێ ــنبیر و ئ ــی رۆش ــه ی ژنێک منوون

ــه   ــرم ب ــه و ده گ ــره دا ئ ــێ، لێ ــی درێژب ــه  ته مه ن ــوام وای ــاوه  و، هی ــدا م ــه  ژیان ره ســووڵ، ل

ــی  ــه  یارمه تی ــان ب ــۆ لوبن ــه  ب ــه  په رتۆکه ک ــه  ل ــه تان دان ــی س ــۆ بردن ــایه ت(، ب ــان )ش گۆڤ

ــی زۆری  ــی ژماره یه ک ــت و دانان ــه  پۆس ــی ب ــوه  ناردن ــان و، له وێ ــن خ ــی رۆش و هاوکاری

ــه   ــه وه  و، ب ــته  خورجێک ــی خس ــان نامیلکه کان ــن خ ــرووت. رۆش ــه  بێ ــیاوه کانی ل الی ناس

ئۆتۆمۆبێلێــک که وتــه ڕێ، ئێمــه ش )عێزه دیــن و ئــه ز( بــه  ئۆتۆمۆبێلێکــی دی که وتینــه ڕێ 

لــه  پێشــییه وه  بــه ره و بێــرووت. لــه وێ په رتۆکه کامنــان لــه  پۆســته خانه ی بێرووتــه وه  نــارد 

بــۆ گه لێــک رامیــار و نووســه ر و رۆژنامــه وان و که ســایه تی و ســەفاره  تخانه کان و یه کێــک 

ــاره  دانه یه کیشــامن  ــوو. دی ــراق ب ــری نێوخــۆی عێ ــوو کــه  ڤه ژی ــه زاز ب ــه،  ســه عید ق له وان

ــه   ــرسه وه  ل ــه فاره تخانه ی می ــۆی س ــارد به ه ــۆی ن ــارس خ ــال عه بدولن ــه رۆک جه م ــۆ س ب
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لوبنــان و رۆشــن خانیــش دانه یه کــی دیکــه ی به هــۆی ســه فیری میــرسه وه  لــه  دیمه شــق 

ــی  ــه وه  و ژماره یه ک ــه  الی رۆشــن خــان مان ــه و نامیلکان ــی زۆر ل ــۆی. ژماره یه ک ــوو ب ناردب

زۆریــش نێــردران بــۆ رۆژنامــه وان یۆســف مه لــه ک لــه  بێــرووت کــه  دوایــی باســیده که م. 

ــامنه وه   ــۆ ئۆس ــۆی ئاپ ــه ر به ه ــم ه ــدووح سه لیمیش ــه  مه م ــژم ک ــه وه ش بێ ــه وێ ئ ده م

له بــاره ی  په رتۆکێــک  به ته مایــه   گوتــی؛  بــوو،  زۆربه جــۆش  بــه اڵم  پیرببــوو،  ناســی، 

به ســه رهاتی کوردســتانه وه  بنووســێ. ســااڵنێک پــاش ئــه وه ، به نێــوی خواســته مه نی 

“زنــار ســلۆپی”یه وه  په رتۆکێکــی له ژێــر نێــوی ) دۆزی کوردســتان ( دا باڵوکــرده وه .

پــاش له چاپده رچوونــی نامیلکه کــه ، رۆژێکیــان لــه  ماڵــی رۆشــن خــان چــاوم بــه  عه زیــز 

شــه ریف کــه وت، کــه  عێراقییه کــی ده ربــه ده ر و مرۆڤێکــی دێمۆکــرات و رۆشــنبیر و 

ــز شــه ریف، له ســاڵی  ــوو. عه زی ــزه ری کــوردان” رۆییب ــوی به “پارێ ــوو، نێ دۆســتی کــورد ب

1954ە وه  و اڵتینامــه  )الجنســیه( ی عێراقیــی لێســه ندرابووه وه  و، له عێــراق ده رکرابــوو. 

له ســووریا په نابه ربــوو. له به رئــه وه ی جێیباوه ڕبــوو، پێمگــوت ئــه و نامیلکه یــه  مــن 

نووســیومه. گوتــی: وامزانــی کــه  رۆشــن خــان نووســیوێتی، چۆنکــه  نامیلکه کــه ی به هــۆی 

ــه ڵ  ــه  له گ ــی هه ی ــه  پێوه ندی ــی ک ــه وه . ده مزان ــوو و  خوێندبووی ــه وه  وه رگرتب ــن خان رۆش

جه مــال عه بدولنــارس و، له گــه ڵ گه لێــک لــه  ســه رکرده  عه ره به کانــی دژ بــه  رژێمــی 

عێــراق. تکامکردلێــی کــه  لــه الی نــارس باســی کێشــه ی کــورد بــکات. گوتــی: به ســه رچاو، 

ــه   ــێ، بچین ــه  کوردیشــی تێداب ــه ک ک ــد هاوڕێی ــه ڵ چه ن ــام له گ ــی: “خۆشــم به ته م و گوت

ــێ”.  ــۆم ده یده م ــتی خ ــۆی و به ده س ــه م ب ــه  ده ب ــه م نامیلکه ی ــش ل ــه ردانی ـ دانه یه کی س

ــه   ــوت“ ل ــه ریف دا و، پێمگ ــز ش ــه  عه زی ــۆم ب ــتیی خ ــوی راس ــانه دا؛ نێ ــه و قس ــه ر ل ه

ــرێ  ــی بک ــرێ پێوه ندی ــیره وه  ده توان ــیر موش ــه ی )ئوستاد(به ش ــۆی دووکانه ک ــدا به ه به غ

پێمــه وه  بــۆ باشــر باســکردنی دۆزی کــورد، یــان بــۆ پرســیار و وه رام له وباره یــه وه ”. 

ــوو. ــۆی به جیهێناب ــی خ ــه ریف به ڵێن ــز ش ــه  عه زی ــه وت ک ــی ده رک دوای

ــا  ــه  تورپ ــه ژار ل ــه وت. ه ــی ک ــه ژار موکریان ــه  ه ــاوم ب ــه وه ؛ چ ــک دوای ئ ــد رۆژێ چه ن

بینێــرن بۆ”فێســتیڤاڵی جیهانیــی الوان و  ســپییه وه  هاتبــووه  دیمه شــق. به ته مابــوو 

ــی  ــڵه وه  ، به نێوانکاری ــی مووس ــووک و رێ ــه  که رک ــه  1956ە وه  ل ــه ژار ل ــدکاران” ه خوێن

ســه رمایه داری  توحه لــه ی  موحســین  یارمه تــی  بــه   و،  نێوبــراو  شــه ریفی  عه بدوڵــاڵ 

گــه وره ی مووســڵ، بــه  قاچــاخ ره وانــه ی ماڵــی حاجۆئاغــا لــه  تورپــا ســپی)رۆژاوای 
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له گــه ڵ  ئه وجــا  قاســم،  کوده تــای  مایــه وه   تاوەكــو  لــه وێ  و،  کرابــوو  کوردســتان( 

به غــدا. گه ڕانــه وه   قزڵجــی  حه ســه نی  و  زه بیحــی  ئه وڕه حامنــی 

راکردنــی هــه ژار دووســاڵێک له وه بــه ر لــه  به غــداوه  بــۆ که رکــووک؛ هۆیه کــه ی ئه وه بــوو 

ــه   ــه زڵ “ل ــی ف ــه  گه ڕە ک ــه ژار ل ــه  ه ــوو ک ــه وه  کردب ــتی ب ــراق هه س ــی عێ ــه  حکوومه ت ک

ئه مــه ی  راستییه که شــی  چیرۆکــه   کارده کا.  وێنه گریــدا  ســتۆدیۆیه کی  لــه   به غــدا” 

ــردووه. ــی نه ک ــتی باس ــدا به ڕاس ــتی مجێور(ەکه ی ــه  )چێش ــه ژار ل ــه  ه ــه  ک خواره وه ی

لــه  پاییــزی 1954دا کــه  هێشــتا لــه  زانســتگه ی به غــدا خوێنــدکار بــووم، رۆژێکیــان ره فیــق 

چــاالک)1923 ـ 1973/12/7( بــه  هه ڵــه داوان هــات بــۆ دووکانــی )ئوســتاد( به شــیر 

التحقیقــات  دائــره   تاوانــه کان-  لێکۆڵینــه وه ی  له )فه رمانگــه ی  کــه   گوتــی  و  موشــیر 

الجنائیــه (ەوه  بانگیانکــردووه  و؛ وێنه یه کیــان پێشــانداوه ، کــه  وێنــه ی هــه ژار بــووه 

 )چۆنکــه  ره فیــق هــه ژاری بــاش ده ناســی( و گوتوویانــه  ئه مــه  کێیــه ، ده یناســیت؟ ره فیــق 

گوتوویه تــی: نایناســم، کێیــه ؟ گوتوویانــه  ئه مــه  هــه ژاره ، کوردێکــی ئێرانییــه ، ئێــران 

ســااڵنێکه  به دوایــدا ده گــه ڕێ و ئێمه یــان )فه رمانگــه ی لێکۆڵینــه وه ی تاوانــه کان( ئــاگادار 

کــردووه  لــه وه ی لــه  گه ڕەکــی فــه زڵ لــه  ســتۆدیۆیه کی وێنه گریــی کارده کا، بــه اڵم جــارێ 

ــه   ــتاد( و ک ــی )ئوس ــۆ دووکان ــوو ب ــه ر هاتب ــه وه،  یه کس ــاش ئ ــه ر پ ــق، ه ــن. ره فی دڵنیانی

منــی لــه وێ دی، ئــه وه ی گێڕایــه وه  بــۆم، ده ســتبه جێ به په لــه  چــووم بــۆ الی هــه ژار لــه  

ــتبه جێ  ــش ده س ــاره وه . ئه وی ــۆت بش ــه  و خ ــازووه  راک ــوت ت ــه باح( و پێمگ ستۆدیۆی)س

له به رچــاوی خــۆم دووکانه کــه ی داخســت و رۆیــی. چووبــوو، جــه الل بێتووشــی و 

ــه   ــووک ، ک ــرده  که رک ــی؛ رایک ــی پارت ــه  یارمه تی ــان ب ــوو. پاش ــه  ئاگادارکردب ــه ی له م براک

ده ســتنه که وتبوو. هه ژاریــان  دووکانه کــه ی؛  هاتبوونــه   پۆلیــس 

شــایانی باســه ، هــه ژارم لــه  ســاڵی 1952دا ناســی به هــۆی مــام جه اللــه وه ؛ پــاش ئــه وه ی 

هــه ژار نووســینه کانی منــی خوێندبــووه وه ، ویســتبووی مببینــێ، مــام جــه الل منــی بــرد بــۆ 

شــوێنی کاره کــه ی کــه  نێــوی خــۆی کردبــووه  )عه زیــز قــادر(و، لــه وه وه  ناســیاویامن له گه ڵ 

یــه ک زۆر خــۆش بــوو. هــه ژار هۆزانێکــی هه ڵکه وتــوو، قســه خۆش و گاڵته زانێکــی 

پله یــه ک بــوو. هــه ژارم ناســاند بــه  ئوســتاد )به شــیر موشــیر( و بــه  هێنــده ک لــه و 

دۆســت و هاوڕێیانــه ی کــه  ده مزانــی نهێنــی نادرکێنــن و، کــه  پێویستیشــی بــه  یارمه تــی 

ــانه وه   ــۆ حه س ــه قاڵوه  ب ــۆ ش ــوو ب ــه وه  چ ــه  به غداش ــه  ل ــرد. ک ــم ده ک ــه  برایه تی پاره بووای
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ــدا  ــه  یارمه تی ــێک ک ــوو، تاکه که س ــیل ب ــه  س ــییه که ی ک ــه  نه خۆش ــه رخۆ ل ــه وه  س و هاتن

ــش  ــه  ئه وی ــووم، ک ــه ز ب ــرد ئ ــدا و به ڕێیک ــه مه نده فه ری به غ ــتگه ی ش ــۆ وێس ــردی ب و ب

ئــه و هه ڵوێســته م.  بــۆ سوپاســبژێری  بــۆم  ناردبــوو  لــه  شــه قاڵوه وه  هه ڵبه ســتێکی 

ــته فا  ــن مس ــۆر عێزه دی ــردووه . دوکت ــدا چاپنه ک ــه  دیوانه که ی ــته ی ل ــه و هه ڵبه س ــه اڵم ئ ب

تۆمارکــردووه . به تــه واوی  نامیلکه که یدا)ئوســتاد( هه ڵبه ســته که ی  لــه   ره ســووڵ 

ــوو.  ــه زان ب ــوپاس و پێن ــپڵه  و ناس ــوو. زۆر س ــی هه ب ــی خراپ ــد تایبه تکارێک ــه ژار، چه ن ه

تــاده م بڕبــکا پاره په ره ســت و پووله کــی بــوو. کــه  بکه وتایــه  قســه کردن له گه ڵــت، 

ــه دژی  ــه  ل ــێک ک ــه وه . تاکه که س ــاک ده مان ــی چ ــۆی، وه ک مرۆڤ ــۆت و خ ــدی هه رخ ئێ

قســه ی نه کردبــێ؛ ره نگــه  ره حمه تــی مــه ال مســته فای بارزانــی بــێ. ئــه وه  ش هــۆی خــۆی 

هه بــوو. به شــێکی زۆری قســه کانی کــه  لــه  )چێشــتی مجێــور(دا نووســیونی ده ســتکردن، 

بــه  تایبه تــی ئــه وه ی له بــاره ی ره فیــق چاالکــه وه  نووســیونی. چۆنکــه ، وه ک لــه  ســه ره وه  

باســمکرد؛ ره فیــق بــووه  هــۆی رزگارکردنــی لــه وه ی راده ســتبکرێته وه  بــه  ئێــران، که چــی 

له قه ڵه میــداوه . به“ ســیخوڕ” 

رۆژێکیــان بــه  ئاپــۆ ئۆســامنم گــوت، تکایــه  باپێکــه وه  بچیــن بــۆ ســه ردانی خالیــد 

به گــداش کــه  که ســێکی به نێوبانگــه  و ده ڵیــن کــورده  و، دانه یــه ک لــه  نامیلکه کــه  

ــۆ ئۆســامن  ــی. ئاپ ــن له گه ڵ ــده ک باســی کــورد بکه ی ــۆی و هێن ــن ب )کفــاح االکــراد( ببه ی

ــی  ــنیازه که ی من ــه  پێش ــی ک ــوو. نه مزان ــات ب ــک م ــه اڵم که مێ ــرد، ب ــی نه ک ــچ ده نگ هی

ــد  ــی خالی ــن”. ماڵ ــی “باشــه ، بابچی ــرده وه . ئه وجــا گوت ــاره  ک ــه م دووب ــه . تکاک ــه د ڵ نیی ب

ــه   ــه ی ب ــه ر ده رگه ک ــه وان له ب ــن دوو پاس ــه  چووی ــوو. ک ــوردان ب ــی ک ــه  تاخ ــداش ل به گ

ــه یان  ــی قس ــی و، به کوردی ــامنیان ده ناس ــۆ ئۆس ــوو ئاپ ــتابوون. وادیارب ــه وه  وه س تفه نگ

کــرد له گه ڵــی. ئاپــۆ ئۆســامن منــی وه ک“پســامم” )کــوڕی مــام، کــه  لــه وێ، ئــه و زاراوه یــه  

بــاوه ( پێناســاندن و، گوتی“هاتوویــن ده مانــه وێ ســه رێکی هــاوڕێ خالیــد بده یــن”. 

ــه وانه کان  ــرد. پاس ــه دا یاریده ک ــه ر ده رگه ک ــداش له ب ــد به گ ــه ی خالی ــه دا منداڵه ک له وکات

ــه   ــوون ب ــژێ، فیســار و فیســاره که س هات ــه  بچــێ به باوکــی بێ ــی پێیانگــوت ک ــه  عه ره ب ب

میوانــی. پــاش ماوه یــه ک منداڵه کــه  گه ڕایــه وه  بۆالمــان و گوتی”باوکــم ده بێــژێ له ماڵــه وه  

ــاره   ــه ، دی ــه وه  منداڵ ــان ئ ــان تێکچــوو، گوتی ــه و قســه یه  زۆر ره نگی ــم”. پاســه وانه کان ب نی

هــاوڕێ خالیــد لــه  مــاڵ نییــه . ئێمــه ش هه ردووکــامن پێکه نیــن و، ئاپــۆ ئۆســامن 
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ــه وه . ئه وجــا  ــد”و گه ڕاین ــه  ده ســت“هاوڕێ خالی ــه  بیده ن ــه  ده ســتیان ک نامیلکه کــه ی دای

ــد به گــداش، ئه گــه ر  ــه  الی خالی ــت بابچین ــۆ گوت ــه  ت ــی: ته ماشــاکه؛  ک ــۆ ئۆســامن گوت ئاپ

مبگوتایــه  بانه چیــن، له وانه بــوو وابزانیــت کــه  ئــه ز دووژمنایه تیــی خالیــد ده کــه م و 

ــوو  ــک ب ــردووه . ئه زموونی ــامن نه ک ــچ زیانێک ــۆ هی ــم: “ ئاپ ــت”. گوت ــۆ بیبینی ــه وێ ت نام

کــردم”. ئاپــۆ ئۆســامن گوتــی: “کاکــۆ، ئــه و پیــاوه  نایــه وێ خــۆی بــه  کــورده وه  خه ریــک 

بــکا، بــه اڵم کــورد به کارده هێنــێ بــۆ پێشخســتنی کاری خــۆی. لــه  هه ڵبژاردنه کانــدا هــه ر 

ــم: “ســوپاس. تێگه یشــتم”.  ــه وه”. گوت ــورد ده یبات ــه  ده نگــی ک ب

رۆژانــدا،  لــه و  ســووریا(  کۆمۆنیســتی  )پارتــی  حیزبه کــه ی  و  به گــداش  خالیــد   

ــیۆنالیزمی  ــی ناس ــووه  زمانڕە وش ــه  بب ــور(ە وه ، ک ــوی )الن ــرد به نێ ــان ده رده ک رۆژنامه یه کی

عــه ره ب و بیــری “یه کێتیــی عــه ره ب”و رێبــازی نارسیــی. راســتییه که ی، خالیــد پێیوابــوو، 

ئه گــه ر میــرس و ســووریا یه کیانگــرت، ئــه وا نــارس رێــده دا بــه وه ی کۆمۆنیســته کانی 

میرسیــش، وه ک کۆمۆنیســته کانی ســووریا بــه  ئازادیــی بکه ونــه  کار. بــه اڵم کــه  یه کێتیــی 

ــتی  ــی کۆمۆنیس ــارس حیزب ــات، ن ــوباتی 1958دا پێکه ــه  ش ــووریا( ل ــرس و س عه ره ب)می

و  عیراقیــش  کۆمۆنیســته کانی  و  به گــداش  خالیــد  ئه وجــا  رێبه ندکــرد.  سووریاشــی 

پارتییه کانیــش، لــه  ســه رده می قاســمدا، بوونــه  دووژمنریــن بــه ره  به رامبــەر نــارس و 

و،  ئه مریــکا  نۆکــه ری  بــه   پێــی و، کردنــی  یه کێتیــی عــه ره ب و که وتنــه  جنێــودان 

ــان”.  ــه وه  پێی ــی گوت ــندان قوزه ڵقورت ــی س ــی. ئه ویش“له جێ ــووکایه تیانکرد پێ ــک س گه لێ

پارتییه کانیــش زاتییــان په یــدا کــرد و که وتنــه  باســی“کورده  بنده ســته کانی ســووریا”. 

ــه  نامیلکــه ی )کــورد و یه کێتیــی عــه ره ب(، باڵوکــراوه ی کاژیــک  درێــژە ی ئــه م باســه ش ل

ــه . )ئــه م  ــا ســاڵی1968 دا هه ی ــه  ئه ورووپ ــه  کوردســتان و، چاپکردنــه وه ی ل ســاڵی1961 ل

ــه وه (. ــش باڵوکرای ــه  عه ره بی ــش و ب ــه  کوردی ــه  ب نامیلکه ی

 جاره کی دی چوومه وه  لوبنان

پــاش چه نــد رۆژێــک، جاره کــی دی چوومــه وه  لوبنــان، بــه اڵم ئه مجــاره  به ته نــێ و 

بــه  تایبه تــی بــۆ ســه ردانی یۆســف مه لــه ک، کــه  نێونیشــانه که یم لــه  رۆشــن خــان 

ــوو. دوو  ــه الی رۆشــن خــان دیتب ــی رۆژنامه که شــیم هــه ر ل ــد ژماره یه ک ــوو، چه ن وه رگرتب
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ــوو،  ــیر دیتب ــیر موش ــتاد( به ش ــه الی )ئوس ــم ل ــدا نامیلکه یه ک ــه  به غ ــه ر، ل ــاڵیش له وه ب س

کــه  یۆســف مه لــه ک بــه  عه ره بــی له بــاره ی کوردســتانه وه  نووســیبووی. یۆســف مه لــه ک؛ 

ــزی به باشــی  ــی و ئینگلی ــوو. عه ره ب ــی ب رۆشــنبیرێکی ئاشــووری و رۆژنامه وانێکــی لوبنان

ــه   ــوورییه کان ناگه ن ــێ، ئاش ــه ربه خۆ نه ب ــتان س ــو کوردس ــوو؛ تاوەك ــاوه ڕی واب ــی. ب ده زان

هیــچ مافێــک و له وانه شــه  له نێوبچــن، یــان ببنــه  کۆچــه ر و رووبکه نــه  ئه ورووپــا 

به نێــوی  ده رده کــرد  هه فته نامه یه کــی  بێــرووت  لــه   مه لــه ک  یۆســف  ئه مریــکا.  و 

بــۆ  دیکه شــی  به شــه که ی  و،  کــورد  کێشــه ی  باســی  بــۆ  به شــێکی  )الوجــدان(ە وه ، 

به رگریکــردن لــه  مافــی یۆنانییه کانــی قوبــرس، کــه  ئــه و ده مــه  له الیــه ن ئینگلیزه کانــه وه  

ــان  ــرس چاالکیی ــه ربه خۆیی قوب ــۆ س ــمه رگه،  ب ــاو”ە کان، وه ک پێش ــوو و، “ماوم داگیرکراب

ده نوانــد. کــه  چــووم بــۆ ماڵه کــه ی لــه  بێــرووت، به گه رمــی به خێرهاتنمــی کــرد و، گوتــی 

رۆشــن خــان بــه  ته له فــۆن ئاگاداریکــردووه  کــه  ده چــم بــۆ الی و، نامیلکه که شــمی 

بــه اڵم  ته مه نــه وه ،  که وتبــووه   مه لــه ک  یۆســف  بــوو.  به دڵــی  زۆر  و  خوێندبــووه وه  

خاوه نــوره  و وزه دار هاته بــه ر چــاوم. لــه  قســه کردندا له گه ڵــی، بۆمده رکــه وت، کــه  

زۆر دژی رامیاریــی ئینگلیــزه کان بــوو به رامبــه ر بــه  کــورد، ده یگــوت “ئــه وی پشــت 

یوسف مەلەك
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هه مــووی  کــه   به یه کگه یشــتنه مان  ئــه و  پشتیده شــکێ”.  ببه ســتێ  ئینگلیــز  بــه  

ــۆش  ــتایه تییه کی خ ــتبوونی دۆس ــۆی دروس ــووه  ه ــا، ب ــک درێژە یکێش ــد ده مژمیرێ چه ن

ــوورییه وه   ــی ئاش ــۆی کچێک ــک، به ه ــد جارێ ــراق، چه ن ــه وه  عێ ــه  گه ڕام ــدا. ک له نێوامنان

ــه ڵ  ــی له گ ــرد و خزمایه تی ــی ده ک ــدا کاری به رگدرووێت ــی به غ ــی به تاوین ــه  گه ڕە ک ــه  ل ک

ــۆ  ــه وه  ب ــه  عێراق ــاردن ل ــه  پاره ن ــۆی؛ چۆنک ــارد ب ــاره م ده ن ــوو، پ ــه ک هه ب ــف مه ل یۆس

ــوو  ــه وه  ده ب ــوو، له به رئ ــه ر ب ــی له س ــی تووندوتۆڵ ــه وه ؛ چاودێرییه ک ــی بانک ده ره وه  له ڕێ

به ده ســت بــربێ. ســه یر ئه وه یــه  ئــه و کچــه  کــه  خــۆی ئاشــووری بــوو، بیــروڕای به رامبــه ر 

ــه   ــن و ل ــه  ده نوێن ــراپ و نزمان ــرده وه ی خ ــوو، ده یگوت”ک ــاش نه ب ــوورییه کان ب ــه  ئاش ب

ــزه کان پێیانکــردوون،  ــه ی کــه  ئینگلی ــه و هه مــوو خراپه ی ــاش ئ ــن، پ رامیاریشــدا زۆر نه زان

ــاره م  ــش پ ــن”. هــه ر جارێکی ــه  هه ڤاڵعیســاکان)حواریون( ده زان ــزه کان ب ئێســته ش ئینگلی

ــرد.  ــی ئاگادارده ک ــه” من ــتنی “پاره ک ــه  گه یش ــه  ل ــه  نام ــه ک، ب ــف مه ل ــۆ یۆس ــه  ب بناردای

پــاش ماوه یــه ک وازی له)الوجــدان( هێنــا و، رۆژنامه یه کــی دیکــه ی به نێــوی )الحریــه (وه  

ــی  ــه  عه ره ب ــورد و کوردســتانه وه  ب ــاره ی ک ــی زۆر گرنگــی له ب ــک بابه ت ــه  گه لێ ــرد ک ده رک

ــه  بێــرووت چاومانبه یه ککــه وت،  و ئینگلیــزی تێــدا باڵوکرانــه وه . هــه ر ئــه و رۆژە ش کــه  ل

هێنــده ک ده نگوباســم داپێــی له بــاره ی باشــووری کوردســتانه وه ، وه ک ئــه وه ی کــه  “پارتــی 

دێمۆکراتــی کــورد” بــووه  بــه  “پارتــی دێمۆکراتــی یه کگرتــووی کوردســتان” وچاالکیــی کورد 

لــه  عێــراق لــه  په ره ســه ندندایه  و، ڤه ژیــری نێوخــۆی عێــراق؛ ســه عید قــه زاز کــه  کــورده ، 

ــه ریف( ــه  ستاندار)مته س ــردو وه  ب ــه ،  ک ــی ی ــه ر عه ل ــوی عوم ــه  نێ ــی ک ــی تۆران کابرایه ک

ــه وه م  ــاش گه ڕان ــک پ ــد رۆژێ ــی. چه ن ــزارن لێ ــووڕە  و بێ ــک زۆر ت ــه  خه ڵ ــلێامنی ک ی س

لــه  بێرووتــه وه  بــۆ دیمه شــق، )الوجــدان( هــات بــۆ رۆشــن خــان و، ئــه و ده نگوباســانه ی 

تێدابــوون.

ــی رۆشــن خــان. کوڕێکــی  ــه ره و ماڵ ــن ب ــوه  بووی ــۆ ئۆســامن به ڕێ ــه ڵ ئاپ ــان له گ رۆژێکی

ــی  ــامنیش من ــۆ ئۆس ــرد. ئاپ ــامن ک ــۆ ئۆس ــه  ئاپ ــاڵوی ل ــه ڕی و س ــدا تێپ ــه  المان ــج ب گه ن

پێناســاند. کــه  لێــم پرســی نێــوت چییــه ؟ گوتی:)حه ننــان(، گوتم:”حه ننانــی کــێ؟” 

گوتــی: “مه ننــان”. حه ننانــی کــوڕی مه ننــان؛ پرســیاریکرد لێــامن کــه  ده چیــن بــۆ کــوێ. 

ــه ز  ــه  گوتی:”ئ ــان. کوڕە ک ــن خ ــۆالی رۆش ــن ب ــم ده چی ــاده یی گوت ــه  س ــه روا ب ــش ه منی

ــه اڵم  ــه ، ب ــی چیی ــوو. نه مزان ــی تێکچ ــامن ره نگ ــۆ ئۆس ــوت؛ ئاپ ــه وه ی گ ــه  ئ ــم”. ک ژی تێ



69بۆ واڵت  |

هه ســتمکرد بــه وه ی هه ڵه یه کــم کــردووه  کــه  تێپه ڕیــوه . کــه  چووینــه  ماڵــی رۆشــن 

ــه ری  ــی ده وروب ــینه م کچێک ــوون. س ــی له وێب ــینه می کچ ــوڕی و س ــیدی ک ــان، جه مش خ

ــا، رووخــۆش، هێمــن. جه مشــیدیش کوڕێکــی گه نجــی ژیــره ک،  16ـ 17 ســااڵن بــوو، وری

به تۆره )ئــه ده ب(، بــه اڵم زۆر تــووڕە . هــه ر چــاوی بــه  کوڕە کــه  کــه وت؛ ده ســتیکرد 

نه مابــوو، په المــاری کوڕە که بــدا. رۆشــن خــان  بــه  ســه ریدا و، زۆری  بــه  قیژانــدن 

ــه   ــیدی ل ــۆ ده ره وه  ده ی”، جه مش ــوت: “ب ــیدی گ ــه  جه مش ــه وت و ب ــتبه جێ فریاک ده س

ــان،  ــێ بۆم ــی بهێن ــه  چای ــۆ ناندینه ک ــوو ب ــینه م ده چ ــه دا س ــه و کات ــرده  ده رێ ـ ل ــاڵ ک م

ئــه ز ژی چــووم به دوایــدا بــۆ ئــه وێ و لێمپرســیـ : ئــه رێ ئــه وه  چییه ؟ســینه م گوتی:“ئــه و 

کــوڕه  گه لێــک قســه ی گه مار)پیــس(ی به دایکــم گوتــووه  کــه  دایکــم ژنێکــی ره وشــتنزمه  

و .... هتــد و ئێســته ش پــاش ئــه و هه مــوو قســانه  هاتووه تــه  ماڵــامن”. گوتــم:“ ببــووره . 

به ڕاســتی نه مزانــی. ئــه وه  گوناهــی مــن بــوو کــه  گوتــم ده چیــن بــۆ ماڵــی رۆشــن خــان”. 

هــه ر ئــه وه م گــوت و چوومــه  ته نیشــت کوڕە کــه  و بــه  گوێمــدا چرپانــد کــه  هه ســتێ و 

ــا ده مــی ده رگــه ی ماڵه کــه   ــردم ت ــی و، ب ــێ، ده مــه وێ قســه یه ک بکــه م له گه ڵ ــم ب له گه ڵ

و گوتــم:” کاکــۆ خــۆت ده زانیــت چــت کــردووه ، تکایــه  ئــه م ماڵــه  به جێبهێڵــه “. کوڕە کــه  

رۆشن بەدرخان و جەمشیدی كوڕی
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ــه اڵم وێ  ــرد، ب ــان ک ــن خ ــه  رۆش ــم ل ــا داوای لێبووردن ــی. ئه وج ــرد و رۆی ــی نه ک ده نگ

گــۆت: “هیــچ خه منــاکا. ئــه و کــوڕە پــاش ئــه و قســانه  کــه  هاتووه تــه  ماڵــم، مانــای وایــه  

ــه و  ــه  ئ ــوپاس ک ــم “زۆر س ــه ”. گوت ــه وه  به س ــردووه . ئ ــردووه  و بوختانیک ــژێ درۆیک ده بێ

ــه؛  رۆشــن  ــه ر وانه بووای ــه وه  ئاشــکرایه ، ئه گ ــی: ئ ــوو”. گوت ــه ت هه ب هه ڵوێســته  دایکانه ی

ــه”. ــی نازک ــه  و دڵ ــتا زارۆک ــید هێش ــووم. جه مش ــید ده ب ــووم، جه مش نه ده ب

رۆژێکیــان له گــه ڵ ئاپــۆ ئۆســامن لــه  هۆتێله کــه  دانیشــتبووم، حه بیــب محه ممــه د 

ــۆی  ــوو؛ خ ــی ب ــدای پارت ــه ی به غ ــی لیژن ــه رده مه دا ئه ندام ــه و س ــه  ل ــی، ک ــم فه یل که ری

ــه “ فێســتیڤاڵی الوان  ــورد ل ــرده ی ک ــه وێ وه ک نێ ــی؛ ده ی ــان و گوت ــه  ژووردا بۆالم ــرد ب ک

ــه رده مه دا،  ــه و س ــه . ل ــه  پاره ی ــتی ب ــداریبکا و، پێویس ــان”دا به ش ــی جیه و خوێندکاره کان

سینەم بەدرخان و هاوژینی و دوو لە خزمەكانی
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وه ک له وه بــه ر گوتــم، بــه ره ی ســۆڤیت بــه  ســه رۆکایه تیی خروشــۆڤ پرۆپاگه نــده ی 

پێکه وه ژیانــی “سۆســیالیزم و ســه رمایه داریی بــه  ئاشــتی”ده کرد و، هه مــوو ســاڵێک 

ئاهه نگێکــی گــه وره ی لــه  واڵتێکــی ئه وروپــای رۆژهــه اڵت، یــان مۆســکۆ ســازده کرد 

ــتی  ــی کۆمۆنیس ــه . پارت ــه و ئاهه نگ ــۆ ئ ــارد ب ــاندیان ده ن ــته کانیش، ش ــه  کۆمۆنیس و، پارت

ــی  ــی پارتیش ــه ک دوو ئه ندام ــی، ی ــه  نابه دڵ ــێ و ب ــک ده مه ده م ــاش گه لێ ــش، پ عێراقی

ــی  ــا، ئه گه رچ ــی دا نه ده ن ــه  پارت ــی ب ــۆڤێت دان ــه  س ــانده که وه ، چۆنک ــاو ش ــتنه  ن ده خس

ــوو. کــه  حه بیــب  ــه  کۆمۆنیســته کان مۆســکۆ په رســتر ب ــر و خه ســتر ل پارتــی گه لێــک پ

هه رچییــه ک  ویســتی،  خۆیــه وه ،  به له نگازییــه ی  بــه و  ئۆســامن  ئاپــۆ  ئه وه یگــوت؛ 

و  بیداتــێ. ده ســتمگرت  بــوو،  که میــش  کــه  شــتێکی  کیســه پاره که یدا هه بــوو ،  لــه  

ــی  ــب، دوای ــه اڵم حه بی ــب، ب ــه  حه بی ــی ب ــاره م به خش ــده ک پ ــۆم هێن ــت و، خ نه مهێش

نه چــوو بــۆ ئــه و ئاهه نگــه .

ــر  ــه اڵم به رچاوتێ ــوو، ب ــاش نه ب ــاره ی داراییــه وه  ره وشــی ب ــۆ ئۆســامن، هه رچه نــده  له ب ئاپ

ــه   ــی، ل ــۆی و خێزان ــرده وه . خ ــه س پاننه ده ک ــتی له ک ــتبه رزبوو. ده س ــه ربڵند و هه س و س

تاکــه  یــه ک ژووردا ده ژیــان. هۆشــه نگی کــوڕی لــه و ســه رده مه دا ته مه نــی 8 ـ 9 ســاڵێک 

ــه  مێرده کــه ی  ــۆ ماڵــی خوشــکه  ب ــارده وه  ب ــه وه ، شــه وانه  هۆشــه نگی ده ن ــوو. له به رئ ده ب

ــامن،  ــۆ ئۆس ــوو. ئاپ ــان هه ب ــی زێده ی ــکه که ی ژوورێک ــی خوش ــه  ماڵ ــن؛ چۆنک ــۆ نووس ب

ــوڕی  ــه نگ ک ــد. هۆش ــتانیانه  پێگه هان ــتامنپه روه ریی کوردس ــی نیش ــه  گیان ــه نگی ب هۆش

ــی. ــی خۆیه ت باوک

رۆژێکیــان لــه  دیمه شــق، له گــه ڵ ئاپــۆ ئۆســامن بــه  باخێکــدا پیاســه مانده کرد، شــوێنێکی 

ــه   ــه وت ســه وزاییه ک ل ــوون، به ڕێک ــه ڵ ب ــد که ســێکی دیکه شــامن له گ ــوو، چه ن خــۆش ب

نێزیکامنه وه بــوو، چه نــد که رێــک لــه وێ ده لــه وه ڕان. یه کێکــامن گوتــی؛ باوێنه یــه ک 

پێکــه وه  بگریــن؛ منیــش گوتم؛“ده بــا ئــه و که رانــه ش له وێنه کــه دا ده ربچــن”. ئاپــۆ 

گوتــی: “هه تــا ئێســته  له گــه ڵ ســه رۆکی عــه ره ب وێنــه ی خــۆم نه گرتــووه ، ئێســته  بچــم 

ــن. ــه ی خــۆم بگــرم”؟ زۆر پێکه نی له گــه ڵ کــه ری عــه ره ب وێن

لــه  دیمه شــق وێنه یه کــی خــۆم لــه  ســتۆدیۆیه ک گــرت بــۆ یــادگار و، دانه یه کیشــم 

ــه و  ــی ئ ــه وه ، هۆشــه نگ کۆپییه ک ــاڵ دوای ئ ــا س ــۆ ئۆســامن. په نج ــه  ئاپ ــاری دا ب ــه  دی ب

ــه ی  ــه م وێنه ی ــۆ ئۆســامن تاوەكــو مــردن، ئ ــه وه  پێــم و گوتــی:“ ئاپ ــه ی خۆمــی دای وێنه ی
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تــۆی پاراســت، بــه اڵم ئــه وه  ئێســته  بــووه  بــه  میراتــی باوکــم بــۆ مــن. هــه ر کۆپییه کــت 

ده ده مــێ”. راســتییه کەی نێوامنــان له گــه ڵ ئاپــۆ ئۆســامن هێنــده  خــۆش بــوو، کــه  

گه ڕامــه وه  عێــراق، به نامــه  یه کدیــامن یادده کــرده وه . پــاش کوده تاکــه ی قاســم کــه  

بیرخــه ره وه ی مامۆســتایانی کــوردم لــه  رادیــۆی به غــدا خوێنــده وه  کــه  لــه  وتــاری )به شــی 

کــوردی زانســتگه ی به غــدا لــه  1959دا چــۆن دامــه زرا؛ به بۆنــه ی ئاهه نگــی په نجــا 

ــه  زانســتگه ی به غــدا، پاشــکۆی )رووداو( ژ86، 2009/11/16 دا  ســاڵه ی به شــی کــوردی ل

باســمکردووه (، ئاپــۆ ئۆســامن نامه یه کــی ناردبــوو بــۆم و، گوتبــووی ده نگــه  خۆشــه که تم 

ــان ســه ربگرن. ــه  ره واکانت ــوادارم داخوازیی ــۆدا بیســت، هی ــه  رادی ل

 رۆژێکیــان زه بیحــی گوتــی: “ بادانه یــه ک لــه  نامیلکه که )کفــاح االکــراد( ببه یــن بــۆ 

ســه فیری ســۆڤێت لــه  دیمه شــق و باســی کێشــه ی کــورد بکه یــن له گه ڵــی، بــه اڵم توخــوا 

تکایــه  بــا ئــه و عێزه دین)مســته فا ره ســووڵ(ە  نه زانــێ”. زه بیحــی زۆر رکــی لــه  عێزه دیــن 

ــش  ــه “، عێزه دینی ــاب دڕنده یه کــی خراپ ــی و ده یگوت”جه ن ــوی ده داپێ ــک جنێ ــوو، گه لێ ب

درێخــی نه ده کــرد لێــی. بــه  پــرس ســه فاره تخانه ی ســۆڤێتامن دۆزییــه وه  کــه  ئــه و ده مــه  

ــووه  ســووریا  ــی پێشــکه وتووی داب ــک چه ک ــوو، گه لێ ــان خــۆش ب ــه ڵ ســووریا نێوانی له گ

ــان  ــه ده ره وه ی خه ڵکی ــه وێکیان چوون ــووم، ش ــه وێ ب ــه  ل ــه دا ک ــه و ماوه ی ــه ت ل و، ته نان

د.عێزه دین مسته فا ره سووڵ
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رێبه ندکــردو، چه کــه  دژە فڕۆکه کانیــان تاقیکــرده وه . کــه  چووینــه  ســه فاره تخانه ؛ وایانزانــی 

بــۆ ڤیــزه  وه رگرتــن هاتوویــن، زه بیحــی کــه  چه نــد وشــه یه ک فه ره نســی ده زانــی، گوتــی 

“کوردیــن و په رتۆکێکــامن هێنــاوه  بــۆ ســه فیر”. له ڕێگه شــدا بــۆ ئــه وێ، هێنــده ک 

شــیرانی و خواردنــه وه م کــڕی، کــه  وه ک دیــاری بیــده م بــه  ســه فیر. گوتیان:”ســه فیر 

ســه فه ری کــردووه” ، به اڵم”لێپــررساوی رۆشــنبیری” کــه  عه ره بییه کــی باشــی ده زانــی 

پێشــوازیکرد لێــامن و دیارییه کــه  و نامیلکه کــه ی بــه  سوپاســه وه  وه رگرت و گوتــی: ده ینێرم 

ــهێنانی  ــاش هه ره س ــتده رچوو. پ ــی راس ــکۆ. قسه که ش ــه  مۆس ــن( ل ــه ی لێنی ــۆ )نامه خان ب

رژێمــی ســۆڤێت و فه رهودکردنــی نامه خانه کــه  و ســووتاندن و دڕاندنــی هــه زاران 

حه یــده ری  د.جه مشــید  گورگخــووه وه ،  و  مێشــکپووت  که ســانی  له الیــه ن  په رتــۆک 

ــده ک  ــۆی، هێن ــوو ب ــا، هه لهه ڵکه وتب ــکۆ ده ژی ــه  مۆس ــدن ل ــۆ خوێن ــه  ب ــه و ده م ــه  ئ ک

لــه و په رتۆکــه  که مده ســتکه وتانه ی کــه  ســه ر بــه  کــوردن، لــه  نه مــان رزگارکردبــوو، 

یه کێــک له وانــه  )کفــاح االکراد(بــوو کــه  لــه  چا کــه ی خــۆی ناردبــووی بــۆم، دواالپــه ڕەی 

ئــه و  پێشکێشــییه که ی  و  به رگه کــه   وێنه یه کــی  لێــره دا  دڕێندرابــوو.  نامیلکه کــه  

ــتده که وێ  ــه  ده س ــه و په رتۆک ــه ک ل ــه وڕۆ دانه ی ــم، ئ ــه ون. نازان ــاو ده ک ــه  به رچ نامیلکه ی

ــا؟ ئه گــه ر که ســێک دانه یه کــی الهه بــێ پێمبفرۆشــێ زۆر سوپاســی ده کــه م. پــاش  یــان ن

د.جه مشید حه یده ری
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ــوو.  ــوون ده چ ــه ره و ته واوب ــان ب ــووریا و لوبن ــۆ س ــه فه ره که م ب ــک پر،س ــاوه ی مانگێ م

چۆنکــه  لــه 9 ی ئه یلوولــدا قوتابخانــه کان ده کرانــه وه  و، ئــه ز ژی پێویســت بــوو بگه مــه وه  

که رکــووک. هێشــتا چه نــد رۆژێکــی مابــوو کــه  که ومتــه ڕێ. نامیلکه کــه ، چۆنکــه  بــه  

ــدا  ــی پێاڵوه که م ــو تاکێک ــه ی له نێ ــه ر یه ک ــه م، ه ــوو، دوودان ــان چاپکراب ــه واره ی گیرف ق

ــدان(  ــه ی )الوج ــه  هه فته نام ــه ک دان ــه ڵ ی ــدا له گ ــه ری پێم ــر ب ــتاوه یی و له ژێ ــه  نوش ب

بردنــه وه  بــۆ عێــراق. دانه یه کــی نامیلکه کــه م دا بــه  مامۆســتا ره فیــق حیلمــی کــه  نێــوی 

ــار و دامه زرێنــه ری )حیزبــی هیــوا( هاتبــوو.  ــه  نامیلکه کــه دا وه ک پــه روه رده کار و رامی ل

ــو کــورددا ده نــگ  ــه  دووکانــی )ئوســتاد( به شــیر موشــیر له نێ کــه  گه یشــتمه وه  به غــدا، ل

ــان  ــه  لوبن ــه ک ل ــی؛ نامیلکه ی ــه ت گوتوویه ت ــی ســه ر به حکووم ــه  کابرایه ک ــوه وه،  ک باڵوبب

ــه  و  ــه  دژی عێراق ــه  ل ــه زاز و، نامیلکه ک ــه عید ق ــۆ س ــردراوه  ب ــی نێ ــراوه  و دانه یه ک چاپک

ــوورساوه . ئه حمــه دی عه زیزئاغــا )باوکــی  ــڕ” ن ــارسی “ئاژاوه گێ ــی جه مــال عه بدولن ــه  دڵ ب

نــه ژادی کۆنــه  مۆســکۆڤیچ کــه  دوایــی بووبــه  “پارتــی”(،  پیــاوی ســه عید قــه زاز بــوو، لــه  

دووکانــی )ئوســتاد( و له به رده مــی خه ڵــک و خۆمــدا گوتــی: “ ســه عیدبه گ)قه زاز(ده ڵێ 

ئــه و نامیلکه یــه ، یــان ره فیــق حیلمــی خــۆی نووســیوێتی، یــان بــه  فیتــی وی نــوورساوه . 

ــه”.  ــی ئاژاوه نانه وه ی ــه ر خه ریک ــێ، ه ــه ت دانانیش ــی( ره ح ــق حیلم ــه  )ره فی ــه م کابرای ئ

رەفیق حیلمی
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ــه   ــوت ک ــیومه  و پێمگ ــن نووس ــه  م ــد ک ــیرم تێگه یان ــیر موش ــه وه  )ئوستاد(به ش ــه  دزیی ب

ئه ویــش تکایــه  کارێــک بــکا ســه ر لــه  داروده ســته ی حکوومــه ت تێکبــدا و، بڵــێ کوردێــک 

ــن  ــه  زانســتگه ی ئه زهــه ری میــرس ده رچــووه  نووســیوێتی. به ڕە حمه تبــێ نه جمه دی کــه  ل

عه ونی)بــرای محه ممــه د عه لــی عه ونــی و مامــی دوڕڕییــه  خــان( کــه  وه اڵتینامــه ی 

ــه   ــم، ل ــوو، گوت ــرد و زۆر نارساب ــار کاریده ک ــدا وه ک هه ندازی ــه  به غ ــوو، ل ــرسی هه ب می

ــه  کــه  مــن نووســیومه ، بــه اڵم  مامۆســتا ره فیــق حیلمــی ئــه و نامیلکه یــه  وه ربگــره  و بزان

ــان چاپکــراوه ،  ــه  لوبن ــوورساوه  و، ل ــه  میــرس ن ــێ ل ــه  تۆیــش هــه روه ک )ئوســتاد( بڵ تکای

ــت و واڵتینامــه ی  ــه وه ، چۆنکــه  خــۆت کوردێکــی نارساوی ــه  دڵ ــر ده چێت ــۆ زۆرت قســه ی ت

ــی  ــش نێوان ــوو. ئه وی ــی زۆر خــۆش ب ــن عه ون ــه ڵ نه جمه دی ــم له گ ــه . نێوان میــرست هه ی

ــوو. ــۆش ب ــا خ ــووریا و ئه وروپ ــی س ــه  کوردان ــک ل ــان و گه لێ ــه ی به درخ ــه ڵ بنه ماڵ له گ

ــی  ــه  هاوڕێ ــه م دا ب ــه ی دیک ــه م، دانه ک ــی ک ــد رۆژێک ــۆ چه ن ــلێامنی ب ــه وه  س ــه  چووم ک

منداڵــی و قوتابخانــه م شــێخ ئه حمــەد  نه قیــب. ئه حمــه د، ســااڵنێکیش دوای ئــه وه  

ده یگوت”بــه  نامیلکه کــه ی تــۆ ئه ندامــامن بــۆ پارتــی په یــدا ده کــرد”. هاوڕێیه تیــم 

له گــه ڵ شــێخ ئه حمــه د بــووه  هــۆی ئــه وه ی پێشــنیازی ئــه وه  بــکا؛ پێکــه وه  ســه ردانێکی 

ــه ر  ــوو ده ستبه س ــاڵ ب ــااڵنی س ــه  س ــی ک ــدی داریکه ل ــه  گون ــن ل ــوود بکه ی ــێخ مه حم ش

ــوود،  ــێخ مه حم ــه وه ی ش ــه ر ل ــورت، ب ــی ک ــای و ماوه یه ک ــم هێن ــه وێ. به خت ــوو ل کراب

)له وباره شــه وه   ســه ردانی  چووینــه   کۆچیدواییبــکا،  چاوه ڕواننه کــراو  به شــێوه یه کی 

وتارێکــم نووســیوه  له ژێــر ئــه م سه رنێوه دا:”پاشــنیوه ڕۆیه ک لــه  خزمــه ت کۆنه شــای 

کوردســتان شــێخ مه حمــوودی نه مــردا” ـ ســه رچاوه کانی پێشــوو(.

رۆژێکیــان لــه  که رکــووک لــه  مانگــی ئۆکتۆبــه ردا، به یانییه کــی زوو، کــه  لــه  ماڵــەوە  

ده چــووم بــۆ قوتابخانــه ، گوێــم لــه  هه واڵــی رادیۆیه کــی عه ره بــی بــوو کــه  لــه  دووکانێکــدا 

ــۆ ســه ر میــرس. کــه   ــه رز کرابــووه وه  و، باســی شــه ڕوپه الماردانی ده کــرد ب به ده نگێکــی ب

چوومــه  قوتابخانــه،  مامۆســتاکان گوتیــان؛ به ریتانیــا و فه ره نســا و ئیرسائیــل پێکــه وه  

په المــاری میرسیــان داوه  لــه  تۆڵه کردنــه وه ی ئــه وه دا کــه  نــارس که نــداوی سوێســی 

کــردووه  به هیخۆیی)موڵــک(ی میــرس، دوایــی ده رکــه وت بــۆم کــه  جه مــال عه بدولنــارس 

ده ســتدرێژکه ر  دژی  ده کا  الشــعبیة (  گه لێر-املقاومــه   )به ربه ره کانیــی  ســه رکرده یه تیی 

ــته وه ؟ ال،  ــن به ده  س ــان بده ی ــلم؟-ئایا خۆم ــل نستس ــوو گوتی:ه ــۆدا گوێملێب ــه  رادی و، ل
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ــتدرێژیی  ــن...(. ده س ــن، ده جه نگی ــر، ده جه نگی ــنقاتل -نه خێ ــنقاتل، س ــلم. س ــن نستس ل

له نێــو  و  خه فه تبارکــرد  و  بێــزار  زۆر  منــی  میــرس،  ســه ر  بــۆ  ده وڵه تــه   ســێ  ئــه م 

ــه   ــاره  ناڕه وای ــه و په الم ــه  دژی ئ ــکرا ل ــه  ئاش ــدا و ب ــه کان و خه ڵک ــتاکان و قوتابیی مامۆس

بــه   ره هه نده کردنــم  هۆیه کانــی  لــه   یه کێــک  بــووه   که دوایــی  قســه کردن،  که ومتــه  

“فه رمانــی به ڕێوه به رێتــی” لــه  که رکووکــه وه  بــۆ زوبێر)بــه رسه ( کــه  باســی ئه مــه م 

)ته ماشــای  کــردووه ،  کــوردی”دا  زمانــی  ئیتیمۆلۆژیــای  پێشگۆتنی”وشــه نامه کی  لــه  

ــه ڕی  ــا( و ماڵپ ــه ی )میدی ــه ڕی هه فته نام ــا ماڵپ ــه ڕی www.kncsite.com، هه روه ه ماڵپ

www.kurdbun.com، بکــه (. شــایه نی باســه ، ئــه م ســێده وڵه ته  ده ســتدرێژکه ره ، لــه  

ئه نجامــی نه گونجانــی به رژە وه ندییــان له گــه ڵ ســۆڤێت و ئه مه ریــکا، پاشه کشــه یان 

ــووک  ــه  که رک ــتا ل ــه  هێش ــاری 1957دا؛ ک ــه  به ه ــان. ل ــه وه  بۆی ــۆڕیی مای ــرد و سه رش ک

ــاڵوی  ــو س ــی و، له نێ ــاک و چۆن ــۆ چ ــۆم ب ــات ب ــتاد(ە وه  ه ــه  )ئوس ــه ک ل ــووم، نامه ی ب

ــه   ــت ل ــه ” )مه به س ــی دوڕڕیی ــه  “مام ــوو ک ــه وه ش کراب ــی ئ ــیاواندا، باس ــتان و ناس دۆس

کــه  شــتێک  تێگه یشــتم  لــه وه   به بینینــم ده کا.  نه جمه دیــن عه ونی(بــوو، زۆر حــه ز 

و،  له گه ڵــی  قســه مکردبوو  نامیلکه که مــه وه   بــاره ی  لــه   له وه پێــش  چۆنکــه   هه یــه ، 

ده مزانــی کــه  نه جمه دیــن لــه  ســه فاره تخانه ی میــرس ناســیاوی هــه ن. چــووم بــۆ به غــدا 

و چــاوم بــه  نه جمه دیــن عه ونــی کــه وت. گوتی”چــاوی بــه  ســه فیری میــرس که وتــووه  و 

ــه ی پێگه یشــتووه   ــه وه  نامیلکه ک ــد الیه ک ــه  چه ن ــارس ل ــه  ســه رۆک ن ــووه  ک ســه فیر پێیگوت

و، پێیڕاگه یێنــدراوە کــه  ئــه و که ســه ی نووســیوێتی کێیــه  و، تۆیش)نه جمه دین(خــۆت 

ــه   ــه  ک ــه ری نامیلکه ک ــاره  نووس ــه  و، دی ــه وه  هه ی ــه  کورده کان ــت ب ــت و پێوه ندی کوردی

ــم.  ــه وێ پێ ــی بک ــه  چاوێک ــا ئاماده ی ــی؛ ئای ــه  بێژە پێ ــیت و، تکای ــه  ده ناس ــوی ئه مه ی نێ

ــێ”.  ــه س پێنه زان ــه  ک ــک بک ــره  و، کارێ ــه  ئێ ــۆت بیهێن ــه ڵ خ ــه وا له گ ــوو، ئ ــه ر رازیب ئه گ

ــی  ــه دا باس ــه و چاوپێکه وتن ــه وێ ل ــه فیر ده ی ــم:” س ــوت، گوت ــه ی گ ــن ئه م ــه  نه جمه دی ک

چیبکه یــن”. گوتــی: “نازانــم، چۆنکــه  ئــه و نه یده زانــی کــه  ده تــه وی چــاوت پێیبکــه وێ و، 

ــم  ــه “. گوت ــاره ی نامیلکه که وه ی ــاره  له ب ــه اڵم، دی ــیارمنه کردلێی، ب ــن( پرس منیش)نه جمه دی

رازیــم بچــم بــۆ الی، بــه اڵم چــۆن؟ گوتــی: “ده بــێ کاتێــك دابنێیــن کــه  بــۆ هه رســێکامن 

ده ســتبدا. ئــه و ده مــه  تــۆ دێیــت بۆ مــاڵ بــۆ الم، ده رگــه ی پشــتی گه راجــی ئۆتۆمۆبیله که م 

گه راجه کــه وه   ده چیتــه  نێــو  حه وشــه که وه   له نێــو  و  ماڵه که مــه   حه وشــی  له ســه ر 
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و ســواری ئۆتۆمۆبیله کــه  ده بیــت و جلــک و چاویلکــه ت به جۆرێــک ده گۆڕیــن کــه  

له بــه ر  چاودێــر  کاتێکیــش  هه مــوو  داده به زیــن،  به په لــه   له وێــش  و  نه نارسێیتــه وه  

ده رگــه ی ســه فاره تدا نیــن. خه ڵکێکــی زۆریــش ده چــن داوای ڤیــزه  ده کــه ن بــۆ ســه فه ر 

بــۆ میــرس. واشــمه زانه  ئه وانــه ی ســیخوڕیی بــۆ ئــه م عێراقــه  ده کــه ن زۆر به وه فابــن بــۆی، 

ســیخوڕ وه فــای بــۆ کــه س نییــه”. بــه  کورتــی؛ له گــه ڵ نه جمه دیــن چــووم بــۆ الی ســه فیر. 

ــی  ــن عه ون ــی، نه جمه دی ــاک و چۆن ــاش چ ــات و پ ــه وه  ه ــی به پیرم ــه فیر زۆر به گه رم س

گه لێــک به باشــی منــی به ســه فیر ناســاند. ئه وجــا ســه فیر بــه  روویه کــی خۆشــه وه  

ــه   ــه  ک ــت و زۆر پێیخۆش ــاڵو ده کا لێ ــه و س ــه  دڵ ــینه که تی زۆر ب ــه رۆک نووس ــی:“ س گوت

گه وره یــان  باپیــره   رۆڵــی  ئه ییووبیــی،  سه رگه وره مان)قائدنا(ســه الحه دین  نه وه کانــی 

بنده ســته   رۆژهه اڵتــه   ئــه م  ئه وروپایــی  داگیرکه رانــی  به ربه ره کانێــی  بگێڕنــه وەو، 

ــه وه ی  ــه  شــۆرش و بزووتن ــرا کورده کامنــان ل ــی ب ــێ داخوازی بکــه ن و، حه زیــش ده کا بزان

پێشــکه وتنخوازانه ی عــه ره ب چییــه ؛ تاکــو هاوکارییه کــی رێکوپێــک لــه  نێوانــی عــه ره ب و 

کــورددا دروســتببێ”. منیــش، پــاش سوپاســکردن و، باســێکی بزووتنــه وه ی ئازادیخوازانــه ی 

کوردایه تــی و، رۆڵــی ده وڵه ته گه وره کانــی رۆژئــاوا، به تایبه تــی به ریتانیــا و فه ره نســا، 

ــی ســه ربه خۆی خــۆی،  ــه  ده وڵه ت ــورد ل ــه  دابه شــکردنی کوردســتاندا و، بێبه شــکردنی ک ل

ــه   ــو ده بێت ــه ره ب، به ڵک ــه  ع ــێ ب ــک ناگه یێن ــچ زیانێ ــتان هی ــه ربه خۆیی کوردس ــم س گوت

پشــتگیر و په نــای عــه ره ب”. ســه رنجم دا، لــه  کاتــی قســه کردمندا، ســه فیر چــاوی بڕیبــووه  

چــاوم و، زۆر بــه  هۆشــیارییه وه  گوێــی لــه  قســه کانم ده گــرت، بــێ ئــه وه ی پێمببــڕێ. کــه  

هاته قســه  گوتــی:“ بــۆ نه هێشــتنی ئــه م بارودۆخــه  ناخۆشــه ی کــه  خــۆی به ســه ر عــه ره ب 

و کــوردا ســه پاندووه ، هاوکاریــی هــه ردوو گه له کــه  پێویســته ، بــه اڵم وه ک ده ســتپێکی ئــه و 

ــه”.  ــه م چیی ــگاوی یه ک ــان، وه ک هه ن ــورد داخوازیی ــی ک ــرێ برایان ــێ بزان ــه ، ده ب هاوکاریی

ــم له خۆمــه وه  قســه  بکــه م، ده بــێ پــرس  ــه ز به ته نــێ نیــم و، ناتوان ــم:“ ئ له وه رامــدا گوت

بــه  هاوبیرانــم بکــه م، چۆنکــه  کــه  مامۆســتا نه جمه دیــن داوایکــرد لێــم لــه  کوردســتانه وه  

ــم  ــه  هاوبیران ــێک ب ــو پرس ــتنه یه ، تاوەك ــه م به یه کگه یش ــۆ ئ ــی ب ــدا، نه مزان ــۆ به غ ــم ب بێ

بکــه م، له به رئــه وه  تــکای ده رفه تێــک ده کــه م تاوەكــو بچمــه وه  کوردســتان و، کــه  

ــه وه ی  ــارس و بزووتن ــه رۆک عه بدولن ــه  س ــان ل ــی خۆم ــه وه ، چاوه ڕوانی ــی دی هامت جارێک

عه ره بایه تــی بــه  ســه رۆکایه تیی عه بدولنــارس، به به ڕێزتــان ده گه یێنــم”. گوتــی:“ زۆر 
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ــتان، زۆر  ــۆ کوردس ــدا ب ــرد. له گه ڕانه وه م ــی به ڕێک ــتانه  هه ردووکامن ــه ” و، دۆس زۆر باش

ــه  سیاســه تی  ــان ل ــه ک و ره خنه م ــری ی ــه  هاوبی ــه ی ببووین ــه و براده ران ــه ڵ ئ ــه  له گ به په ل

رۆژهــه اڵت و رۆژئــاوا ده گــرت و، سۆســیالیزمامن بــه  ئــازادی و یه کســانیی مــرۆڤ ده زانــی، 

نــه ک بــه  دیکتاتۆرێتیــی پرۆلیتاریــا؛ بــێ ئــه وه ی هیــچ پێوه ندییه کــی حیزبایه تــی هه بــێ 

له نێوامنانــدا، باســێکی ئــه م چاوپێکه وتنــه م کــرد. یه کێــک له وانــه  مامۆســتا فایــه ق 

ــه وه   ــه زم ب ــۆم زۆر ح ــێ. خ ــی درێژب ــاوه ، ته مه ن ــدا م ــه  ژیان ــته  ل ــه  ئێس ــوو ک ــارف ب ع

ــی  ــه  زمان ــێ ب ــی رۆژانه ب ــی به رنامه یه ک ــان دانان ــه  داخوازییه کامن ــک ل ــه  یه کێ ــرد ک ده ک

کــوردی لــه  رادیــۆی قاهیــره دا کــه  هه موویــان پێیانبــاش بــوو، مامۆســتا ئه حمــه د هــه ردی 

نه بــێ، کــه  ده یگــوت:” ئــه و رادیۆیــه  چ ســووتێک بــه  کــورد ده گه یێنــێ کــه  ئــه و باســی 

سیاســه تی ده ره وه ی خــۆی بــکا بــه  زمانــی کــوردی، خــۆ ئینگلیزه کانیــش کاتــی خــۆی لــه  

حه یفا)رادیــۆی کوردســتان(یان دانابــوو کــه  کاریــان بــه  کــورد نه مــا، دایانخســت”. گوتــم:” 

ــه وه دا کــه   ــه وه  دانپێدانانێکــه  ب ــه اڵم ئه مــه  ئه گــه ر بیکــه ن، ئ ــه و قســه یه  زۆر راســته ؛ ب ئ

ــه   ــی:” باش ــه ردی گوت ــه د ه ــان، ئه حم ــه”. پاش ــش هه ی ــی کوردی ــه ن و زمان ــش ه کوردی

بابزانیــن”. هــه ردی له وســه رده مه دا، پــاش وازهێنانــی لــه  بیــری کۆمۆنیســتێتی، هه ســتی 

ئه حمه د هه ردی
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نائومێــدی”:  هۆنراوه که یدا”شۆرشــی  لــه   کــه   ده کــرد،  گــه وره   ناهومێدییه کــی  بــه  

ــوردووم  ــی عه مــری راب ــدی گه نجــی وه ســتاوم* رشیت به سه رســامی له ســه ر لووتکــه ی بڵن

وه کــو خــه و دێته به رچــاوم” به جوانــی ده رده کــه وێ. بــه اڵم کــه  پــاش چه نــد ســاڵێکیکه م 

ــێ. ــادی زیندووب ــووه وه ، ی ــوای تازه ب ــری کاژیکــه وه ، هی ــو بی ــه  نێ که وت

لــه   میــرس  کۆمــاری  نوێنــه ری  پێویســته   گوتیــان؛  براده رانــه   ئــه و  زۆری  زۆربــه ی 

نه ته وه یه کگرتووه کانــدا باســی دۆزی کــورد بهێنێتــه  به ربــاس و، زانســتگه ی قاهیــره  

خوێنــدکاری کــورد وه ربگــرێ و، زمــان و وێــژە و مێــژووی کــورد لــه و زانســتگه یه دا 

ــووریا؛  ــراق و س ــتانی عێ ــه کان، کوردس ــه  عه ره ب ــه ی ده وڵه ت ــه ر نه خش ــدرێ. له س بخوێن

پێشــانبدرێ. )ئیقلیم(ێــک  هه رێــم  وه ک 

پــاش ئــه وه  چوومــه وه  به غــدا و داخوازییــه کان کــه  به عه ره بــی دامڕشــتبوون، دامــه  

ــوو  ــی پێچ ــه فیر و، ماوه یه ک ــت س ــه  ده س ــش دابووی ــی، ئه وی ــن عه ون ــت نه جمه دی ده س

ــه وه   ــم ده کا. چووم ــه ز به بینین ــه  زۆر ح ــۆم ک ــارده وه  ب ــی ن ــی هه واڵ ــن عه ون نه جمه دی

ــه رم، وه ک  ــه فیر زۆر گ ــه فیر. س ــرده وه  الی س ــی ب ــێوه ی پێشــوو من ــه ر به ش ــدا و، ه به غ

ــی  ــۆ گه ل ــارس ب ــزی ن ــاڵو و رێ ــی س ــاش گه یاندن ــرد، پ ــی ک ــه م، به خێرهاتنم ــاری یه ک ج

کــوردی بــرا و ره وایه تیــی داخوازییه کانیــان؛ گوتــی:“ گه لێــک حــه ز و ئــاره زوو هــه ن کــه  

ــو  ــه ، به ڵک ــاره زوودار نیی ــه ز و ئ ــت خاوه نح ــان به ده س ــه اڵم هاتنه دیی ــێ و ره وان، ب به ج

هه ره وه زیــی و کات و چاوه ڕوانیــی ده وێ. دانانــی به رنامه یــه ک بــه  زمانــی کــوردی 

ــی و مرۆڤــی شــاره زا و  ــه  ســتافێکی تایبه ت ــده  پێویســتی ب ــره ، هه رچه ن ــۆی قاهی ــۆ رادی ب

ــی  ــورد و چاپکردن ــژووی ک ــی مێ ــردن دێ. خوێندن ــه اڵم له ک ــه ، ب ــاش هه ی ــی ب بودجه یه ک

زانــای  کــه   )شــه ره فنامه (  وه ک  نــوورساون؛  کــورده وه   له بــاره ی  په رتۆکانــه ی  ئــه و 

ــن  ــرای مامۆســتا نه جمه دی ــی، ب ــی عه ون ــی محه ممــه د عه ل کۆچکــردووی کــوردی میرسی

ــه   ــورد ل ــدکاری ک ــی خوێن ــن. وه رگرتن ــردن دێ ــن له ک ــی، کارێک ــه  عه ره ب ــی ب کردوویه ت

هێنانه پێشــه وه ی  و  نه خشه دروســتکردن  بــه اڵم  به سه رســه ر.  میــرس  زانســتگه کانی 

دۆزی کــورد لــه  کۆڕە کانــی کۆمه ڵــه ی نه ته وه یه کگرتووه کانــدا، هه رچه نــده  کارێکــی 

ره وایــه ، بــه اڵم لــه م رۆژە دا، کارێــک نییــه  کــه  به که  ڵکــی هه ردووالمــان بــێ، به ڵکــو 

زیانیشــی پــره . ئه وه تــا نــووری ســه عید باســی مه المســته فای بارزانــی ده کا و، مه ترســی 

کــورد ده خاتــه  مێشــکی عه ره بــه وه  کــه  گوایــه  ســۆڤێت مه شــق بــه  مه المســته فا و 
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بارزانییــه  هه اڵتــووه کان ده کا، بۆئــه وه ی بیاننێرێتــه وه  بــۆ عێــراق؛ تاکــو عێــراق بڕووخێنــن 

ــه   ــه ی ل ــدا، ره خن ــی رادیۆیی ــه  وتارێک ــه عید ل ــووری س ــتانی1956دا، ن ــه  زس ــه رنج: ل )س

ــته فا و  ــه  مه المس ــق ب ــۆڤێت مه ش ــه  س ــرد ک ــه وه ی ک ــی ئ ــرت و، باس ــارس گ ــه تی ن سیاس

ــراق  ــه وه ی کــرد کــه  عێ ــراق و، هه ڕە شــه ی ئ ــۆ عێ ــان ب ــۆ ناردنه وه ی ــه کان ده کا، ب بارزانیی

قه اڵیه کــه  ناگیرێــت و بــه  عه ره بــی گوتــی: “دار الســید مأمونه -ماڵــی ئاغــا پارێزراوه (کــه  

ده رکه وت”ماڵــی ئاغا”به تڕێــک به ندبــوو ـ ج ـ نه بــه ز( له نێــو جه مــاوه ری عه ره بــدا 

خه ڵکــی تێنه گه یشــتوو هێشــتا زۆرن. ده بــێ وریابیــن. ئه وه تــه  له الیه که وه ،”االخــوان 

املســلمین-برا موســوڵامنه کان” هه وڵــی کوشــتنی ســه رۆک نارسیــان دا و له الیه کــی 

هه مــوو  به غــدا  په یامنــی  بــه ره ی  و،  عه ره بــه کان  کۆنه په رســته   ســه رکرده   دیکــه وه  

ــان  ــی کوشــتنی نارسی ــن...] ســه رنج: براموســوڵامنه کان، له ســاڵی 1954دا هه وڵ ــه  دژمان ل

ــه یید  ــه  س ــێداره  دان، له وان ــه وان له س ــی ل ــش هێندێک ــرت، ئه وی ــه ری نه گ ــه اڵم س دا، ب

قوتــب[.

کــه  قســه کانی ته واوکــرد، گوتــم ئــه وه ی به رێزتــان فه رمووتــان، قســه ی مرۆڤــی لــه  

رامیاریــدا شــاره زا و ئــاگادار لــه  رووداوه کانــی جیهانه . راســته ، هیچ شــتێک بــه  ئاواتخوازیی 

هه ڵبه ســتوانی  وه ک  خۆڕاگرییــه ،  و  شــێلگیر  خه باتــی  بــه   پێویســتی  و  دی  نایه تــه  

ــژێ: ــوو؛ ده بی ــورد ب ــش ک ــه  ئه وی ــه وقی، ک ــه د ش ــرس، ئه حم ــه وره ی می گ

وما نیل املطالب بالتمنی              ولکن تؤخذ الدنیا غالبا

)ده ستکه وتنی خواسته کان به ئاواتخواسن نایه ته دی، به ڵکو 

ئه م جیهانه  به خه بات ده برێته وه (.

بــه اڵم هه مــوو ده ســتکه وتێکی گــه وره و پیرۆزیــش، هــه ر بــه  هیــوا و ئاره زوویــه ک 

ده ســتیپێکردووه  و که وتووه تــه ڕێ و، لــه  ئه نجامــی تێکۆشــینه وه ، زوو، یــان دره نــگ 

ــێ،  ــه  پشــت براب ــرا ل ــژێ: “ب ــه  ده بێ ــی هه ی ســه ریگرتووه  و، په ندێکــی پێشــینیانی کوردی

ــاڵو و  ــه  س ــه . تکای ــی ئه مه ی ــه ی به عه ره ب ــه  ماناک ــت”، ک ــودا بێ ــه الی خ ــه زا ل ــه ر ق مه گ

ــه و خســتوویه ته   ــه و ئامانجــه ی ئ ــن کــه  ئ ــارس و ده زانی ــه  ســه رۆک ن ــه  ب رێزمــان بگه یه ن

سه رشــانی خــۆی زۆر قورســه ، بــه اڵم“ ماضــاع حــق ورائــه مطالب-هیــچ مافێــک ون نابــێ، 
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ــات  ــۆ ئامانجــی هاوبه شــامن خه ب ــێ ب ــێ(. ئێمــه ش ده ب ــه ر داواکه رێکــی له پشــت ب ئه گ

بکه یــن...”. هه ســتم به وه کــرد کــه  قســه کامنی زۆر بــه دڵ بــوو. دوایــی گوتــی:“ کــه  

به رنامــه ی رادیــۆ دامــه زرا، پێویســتامن بــه  که ســانێک ده بــێ کــه  زمانــی کوردی بــاش بزانن 

ــی  ــه  رژێمه کان ــان ب ــۆره  پێوه ندییه کی ــچ ج ــانه  هی ــه و که س ــه وه ی ئ ــن ل ــێ دڵنیابی و، ده ب

ــێ  ــه ش، ده ب ــه ری به رنامه ک ــه . به ڕێوه ب ــتیعامر”ە وه  نیی ــا و،“ئیس ــران و ترکی ــراق و ئێ عێ

کوردێکــی میــرسی بــێ”. له مــه دا نه جمه دیــن عه ونــی گوتــی: مامۆســتا عومــه ر وه جــدی 

زانایه کــی گــه وره ی کــوردی میرسییــه  و کوردییه کــی بــاش ده زانــێ و به ڕێوه بــه ری )رواق 

االکــراد(ە  لــه  ئه زهــه ر، لــه  زانســتگه ی قاهیــره ش خوێندکارانــی کــورد هــه ن کــه  عومــه ر 

جەمال نەبەز و ) یۆسف زەند، یەكێك لە وێژەرانی پرۆگرامیی رادیۆی كوردیی قاهیرە (
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ــرێ”.  ــه وه  هه ڵبژێ ــۆ ئ ــدا ب ــێک له نێوانیان ــد که س ــێ چه ن ــێ و، ده توان ــدی ده یانناس وه ج

ــی  ــه الحه دینی ئه یووب ــۆی س ــی خ ــه رده مه  )رواق االکراد(که کات ــه و س ــه ، ئ ــایه نی باس ش

دایمه زراندبــوو، هێشــتا مابــوو. ئه نــوه ر ســادات)1918ـ 1981( کــه  نانخــۆری شــای ئێــران 

و یه کێــک بــوو لــه  ده اڵڵه کانــی نێــوان ســه ددام و حه مــه ره زا شــا؛ بــۆ به ســتنی په یامنــی 

ــه  6 ی مارتــی 1975دا. ئــه و)رواق(ە ی داخســت. جه زائیــر ل

ئــه و  به یه کــی  یــه ک  گه یانــده   خــۆی  وه ک  قســه کانم  کوردســتان،  گه ڕامــه وه   کــه  

پێیــان. پرســمکردبوو  براده رانــه ی 

ــی  ــۆ قاییمکردن ــکۆ ب ــۆ مۆس ــرد ب ــه فه رێکی ک ــارس س ــال عه بدولن ــاڵی1957دا جه م ــه  س ل

پشــتی خــۆی لــه  دژی ئیرسائیــل و بــه ره ی رۆژاوا و، پــاش گه ڕانــه وه ی لــه  مۆســکۆ، 

رادیــۆی قاهیــره  و)صــوت العــرب( هه واڵــی دامه زراندنــی پرۆگرامــی کوردییــان راگه یانــد 

ــی  ــوان و به لێدان ــی ج ــه  کوردییه ک ــرام ب ــانکرد. پرۆگ ــتپێکردنیان ده ستنیش و، رۆژی ده س

مارشــی کوردســتان)ئه ی ره قیــب( و رسوودی نیشــتامنپه روه رانه ی وه ک )ده مــی راپه ڕیــن( 

ــوو  ــه وێ، هه م ــی ئ ــه  خوێندکاره کان ــه وه (، ک ــه ورۆزه  هات ــه  ن ــاڵی تازه ی ــڕۆژی س و )ئه م

ــه   ــم ل ــه م گوێ ــه  رۆژی یه ک ــارمه وه  ک ــتی، نایش ــه کار. به ڕاس ــد، که وت ــه وه  ده یانچڕان پێک

ــد  ــای چه ن ــی. ئ ــکی خۆش ــه  فرمێس ــوو ل ــاوم پڕب ــه ردوو چ ــوو، ه ــتان ب ــی کوردس مارش

خۆشــه  تــۆ هه وڵتدابــێ بــۆ گه یشــتنه  ئامانجێــک و، هه وڵه کــه ت ســه ریگرتبێ.

ــد خوێندکارێکــی  ــه  و، چه ن ــه ری به رنامه ک ــووه  به ڕێوه ب وه ک باســکرا، عومــه ر وه جــدی ب

و  بابــان  و هۆشــیار  )زه نــد(  مه ریوانــی  مــارف  یۆســف  وه ک  ئه زهــه ر،  زانســتگه ی 

ــی،  ــاب ئامووده ی ــه ال عه بدولوه ه ــه وه ، م ــاش ئ ــاڵێک پ ــد س ــه یدا و، چه ن ــه د ش محه مم

ــه  کاربه ده ســتانی  ــڕە ی ل ــره ، زی ــۆ. به رنامــه ی کوردیــی رادیــۆی قاهی ــژە ری رادی ــه  وێ بوون

عێــراق و ئێــران و تــرک هه ســتاند و، که وتنــه  تاوانبارکردنــی جه مــال عه بدولنــارس 

ــا؛  ــران ناچارم ــه . ئێ ــه م ســێ ده وڵه ت ــه وه  ل ــۆ جیابوون ــدا ب ــورد هانب ــه وێ ک ــه  ده ی که گوای

به شــێکی کوردیــی لــه  رادیــۆی تارانــدا بکاتــه وه  کــه  میدیــای زه ندی)کچــی دکتــۆر 

عه زیــزی زه نــدی کرماشــانی کــه  دوایــی بــووه  خێزانــی حه ســه ن زیــره ک( و شــوکروڵاڵی 

ــاری  ــه اڵم وت ــوون، ب ــزم ب ــارس و کۆمۆنی ــه  ن ــی دژ ب ــوه  و، وتاره کان ــربد به ڕێ ــان، ده یان باب

ــۆـ  ــه  گ ــی ره وان ده هات ــه  کوردییه ک ــرده وه  و، ب ــی و مۆزیکــی کوردیشــی باڵوده ک مێژووی

ســه رۆکڤه ژیرانی ئێرانیــش بــه  رۆژهه اڵتــی کوردســتاندا گــه ڕا و، داوای لــه  خه ڵکه کــه  
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کــرد، پێویســتییه کانی خۆیــان باســبکه ن بــۆی. هێنــده ک نامیله کــه ش به کــوردی لــه  

ئێــران چاپکــران کــه  باســیان لــه وه  ده کــرد کــه  کــورد کۆنریــن و ره ســه نرین ئێرانیــن و، 

ــده ک  ــدووه . هێن ــان دامه زران ــی ئێران)ماد(ی ــن ده وڵه ت ــه  یه که می ــوون ک ــه وان ب ــه ر ئ ه

ــه ر  ــه وه . ه ــو مااڵن ــه  نێ ــه وانه  فڕێده دران ــلێامنی و، ش ــتنه  س ــه  ده گه یش ــه و چاپکراوان ل

لــه و ماوه یــه دا، ســه فیری تــرک لــه  قاهیــره  چووبــووه  الی جه مــال عه بدولنــارس و، 

ده وڵه تــی  بــه   دژ  پرۆگرامــه   ئــه و  کــه   پێیڕاگه یاندبــوو  به زمانــی حکوومه ته که یــه وه  

ترکیایــه  و ده بــێ رابگیــرێ. نــارس پێیگوتبــوو:” میــرس ده وڵه تێکــی ســه ربه خۆیه  و، 

ــی  ــه ر زمانێک ــان ه ــی، ی ــی کوردی ــه  زمان ــۆی ب ــی ده ره وه ی خ ــی رامیاری ــی خۆیه ت ماف

میــرسه   ده ره وه ی  ده بێژیــت ده ستخســتنه کاروباری  تــۆش  ئه مــه ی  باڵوبکاتــه وه .  دی 

ــه ،  ــی ده ره وه ی ئێم ــه  رامیاری ــن ل ــه ر ناڕازی ــوه ش ئه گ ــه وه . ئێ ــن ب ــه  رێگه ناده ی ــه  ئێم ک

ــی  ــه  رامیاری ــی ل ــن و به رگری ــه ک دابنێ ــی به رنامه ی ــی کوردی ــه  زمان ــن ب ــوون بچ فه رم

ــۆ  ــه  ب ــان، باشــر نیی ــه  دۆســتی خۆت ــوه  کــورد بکــه ن ب ــه ر ئێ ــان بکــه ن. پاشــان ئه گ خۆت

ــش  ــال عه بدولنارسی ــه ”. جه م ــورد نیی ــا ک ــه  ترکی ــووی: “ل ــرک گوتب ــه فیری ت ــوه ؟”، س ئێ

ــه   ــورد نیی ــه  ک ــا ک ــه : ســه یره ،( ئه وج ــه کان ده ڵێن”یاســالم! )وات ــوو، وه ک میرسیی پێیگوتب

لــه  واڵتــی ئێــوه ، ئێــوه  لــه  چــی ده ترســن؟”، به وجــۆره  کۆتایــی به دانیشــتنه که  هێنابــوو. 

ــاش  ــه  پ ــوو ک ــانه  کردب ــه و که س ــه الی ئ ــه م قســه یه ی ل ــارس ئ ــال عه بدولن )ســه رنج: جه م

کوده تــای قاســم لــه  عێــراق، چووبــوون بــه  دوای ره حمه تــی مــه ال مســته فای بارزانــی دا 

لــه  ئه وروپــای رۆژهــه اڵت و، له ڕێــی قاهیــره وه  هێنایانــه وه  به غــدا و، لــه  قاهیــره  چــوون 

ــه   ــد ب ــه ی چه ن ــه و رادیۆی ــارس دانانــی ئ ــه وه دا ده رده کــه وێ کــه  ن ــارس. ل ــۆ ســه ردانی ن ب

گرنــگ زانیــوه ، کــه  دانانــی ئــه وه ش، له ڕێــی نامیلکه ی)کفــاح االکــراد( و پێوه ندیــی 

منــه وه  هاتــه  کایــه وه(. هه رچــی عێراقــه ، ئــه وا پــر لــه  ئێــران و رژێمــی تــرک، زه نده قــی 

چووبــوو. رادیــۆی به غــدا ئــه م هه نــگاوه ی بــه  که ینوبه ینێکــی دووژمنانــه  به رامبــه ر 

ــان  ــورد و، هاندانی ــی ک ــۆ هورووژاندن ــک ب ــه  هه وڵدانێ ــه م و، ب ــدا دایه قه ڵ ــی به غ په یامن

بــۆ جیابوونــه وه . ســه عید قــه زاز له وکاتــه دا ڤه ژیــری نێوخــۆی عێــراق و کاربه ده ســتێکی 

زۆر ده ستڕۆیشــتووی ده وڵــه ت بــوو، بــه  په له پــڕووزێ خــۆی گه یانــده  کوردســتان و، 

رۆژێــک لــه  ســلێامنی بیســتم کــه  هاتــووه  و، چووه تــه  نێوبــازاڕ و لــه  دووکانێــک 

وێنه یه کــی جه مــال عه بدولنــارسی بــه  هه ڵوارساوه یــی دیــوه  و، به کابــرای گوتــووه : 
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پێیگوتــووه “  ئه ویــش  بارزانییــه ؟”،  وێنــه ی مه المســته فای  له جیاتــی  ئێســته   “ئه مــه  

بۆچــی قوربــان جه نابــت حه زده که یــت وێنــه ی مه المســته فا هه ڵواســم؟”، ســه عید 

ــتووه . ــه وه  و رۆیش ــی نه داوه ت ــه زاز وه رام ق

ــدا کــرد.  ــی کوردســتاندا په ی ــه  داگیرکه ره کان ــو ده وڵه ت ــه م شــێوه یه،  کــورد رێزێکــی له نێ ب

ــۆن  ــی شــته که  چ ــێ، کــه  ده یانزان ــت و براده رنه ب ــی کــه م دۆس چۆنکــه ، لــه  ژماره یه ک

ــال  ــه وه ،  نه خشــه یه کی جه م ــه ر له بنچین ــه ه ــی ئه م ــک وایانده زان ــه ، خه ڵ ــه  کای هاتووه ت

عه بدولنــارس خۆیه تــی؛ بــۆ رووخاندنــی حکوومه ته کانــی رۆژهه اڵتــی نێوه ڕاســت و 

ــی  ــی په یامن ــی حکوومه ته کان ــاره  رووخاندن ــه  دی ــکردن. ک ــۆ شۆرش ــورد ب ــی ک یارمه تیدان

به غــدا و، له نێوبردنــی ئــه و ســه رکرده  عه ره بانــه ی دژی سیاســه تی نــارس بــوون لــه  

پرۆگرامیــدا هه بــوو، بــه اڵم هیــچ پیالنێکیــش لــه  ئــارادا نه بــوو کــه  نــارس له بــاری ســوپایی 

ــدا. ــورد ب ــی ک ــه ڕە وه  یارمه تی ــی ش و ته کنیک

یــه ک دوو رۆژ دوای ده ســتپێکی به رنامــه ی کوردیــی قاهیــره ، لــه  ســلێامنی به بــه ر 

ــی  ــه  کادره کان ــوو ل ــک ب ــه  یه کێ ــم ک ــدا تێپه ڕی ــه ری کۆیی ــی تای ــه ی حاج ــی حه م دووکان

پارتــی و پرســیارم کــرد لێــی ئایــا گوێــی لــه  رادیــۆی کوردیــی قاهیــره  بــووه ؟ گوتی:”ئــه دی. 

ئیعتڕافــامن پێده کــه ن. ئه مــه  ئه نجامــی خه باتــی پارتیامنــه “. پێکه نینــم به قســه که ی 

هــات. بــه اڵم به رنامه کانــی رادیــۆی کوردیــی قاهیــره ، هێزوپێــز و رێزێکــی بــه  بزووتنه وه ی 

ــتاندا. ــی کوردس ــوو الیه ک ــه  هه م ــی دا ل کوردایه ت

له هاوینــی1957دا ســه فه رێکم کــرد بــۆ رۆژهه اڵتــی کوردســتان و تــاران و کــه  گه ڕامــه وه  

ــه دژی رژێمــی داگیرکــه ری ئێــران نووســی، له ژێــر  ــه  هه فته نامــه ی )ژیــن(دا ل وتارێکــم ل

ســه رنێوی)یاریکردن به ئاگــر( و، کــه  قوتابخانــه  کرایــه وه  چوومــه وه  که رکــووک. لــه  

پاییــزی ســاڵی1957دا” فه رمانــی به ڕێوه به رانــه “ لــه  وه زاره تــی زانیاریــی عێراقــه وه  

ده رچــوو، بــه  ژ43340 ی رۆژی 1957/10/9 بــۆ گواســتنه وه م لــه  قوتابخانــه ی دوانێوه ندیی 

ــی  ــه ن به ڕێوه به رێیت ــه رسه ( و، له الی ــر)ی ب ــی زۆبێ ــه ی نێوه ندی ــۆ قوتابخان ــه ڵاڵوه  ب موس

پێشــگوتنی  لــه   پێشــهاته م  ئــه م  به شــێکی  ده ســتم.  درایــه   که رکووکــه وه   زانیاریــی 

ــه  نامیلکــه ی  ــوردی(دا باســکردووه  و، هه روه هــا ل ــی ک ــای زمان )وشــه نامه کی ئیتیمۆلۆژی

ــان، یــان خۆتانــن سه رلێشــێواو، کورته وه رامێــک بــۆ داروده ســته ی  )مــن شــێواندوومه  لێت

به رلیــن/  کــورد،  چڵکاوخــۆری  و  خۆفــرۆش  و  بێبــار  خوێنــده واری  هورده بــۆرژوای 
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له به رئــه وه ،  149 خســتوومه ته ڕوو(.  ـ   147 ل   1989 به هــاری  ئۆفســێت،  چاپخانــه ی 

ــه ر  ــن به رامب ــۆ بێزاریده ربڕی ــه  ب ــم ک ــده  ده نووس ــه وه . هه رهێن ــاره ی ناکه م ــره دا دووب لێ

فه رمانه کــه   هه وڵمــدا  لــه وێ  و،  به غــدا  چوومــه   به رامبه رمکــرا،  زۆردارییــه ی  بــه و 

ــی  ــه  دووکان ــک ل ــه دا، رۆژێ ــه و ماوه ی ــوو. ل ــه م بێئه نجــام ب ــێ هه وڵک ــۆم، ل ــۆڕن ب بگ

ــه ڵ  ــتاد( له گ ــه  )ئوس ــک ک ــات و، کاتێ ــی ه ــق حیلم ــتا ره فی ــه  مامۆس ــتاد(بووم ک )ئوس

ناســیارێکی عه ره بــدا به قســه وه  خه ریکبــوو، مامۆســتا ره فیــق حیلمــی بــه  چرپــه  گوتــی، 

ــه وه   ــک دوای ئ ــش چاره کێ ــووچه که ، تۆی ــه ی سه رس ــه  چایخان ــتم ده چم ــره  رۆیش ــه  لێ ک

ــه وڕۆ  ــه وه ، ئ ــه  ماڵ ــا بچین ــی:“ ب ــه  چــووم، یه کســه ر هه ســتا و گوت ــه . ک وه ره ، ئیشــم پێت

مــاڵ و منــداڵ هیچیــان لــه  ماڵــه وه  نیــن، هــه ر خــۆم و خۆتیــن”. زانیــم شــتێک هه یــه . بــه  

ــه ره ب  ــن، ع ــه  به تاوی ــوو ل ــرێ ب ــی ک ــه  خانوویه ک ــان چاوگ ــاڵ. ماڵه که ی ــه  م ــاس چووین پ

ــت  ــۆ ده زانی ــی:” ت ــه وه  گوت ــتین به پێکه نین ــه  دانیش ــه ر ک ــته مه ل(. ه پێیانده گوت)موش

چیــت کردووه ؟”،گوتــم:“ چیــم کــردووه ؟” گوتــی به زمێکــت دروســت کــردووه ، هه مــوو 

ســه روپۆته اڵکی منــی گرتووه تــه وه  و، تۆیــش ده بــێ ئــاگات له خــۆت بــێ”، گوتــم:” 

سەعید قەزاززەكیە تۆفیق قەزاز ) خێزانی سەعید قەزاز (
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ــه ،  ــره  هه ی ــوردی قاهی ــۆی ک ــه ی رادی ــی ئه وه ت ــره:وه ک ده زانی ــی:” گوێبگ ــۆن”! گوت چ

هیــچ نه مــاوه  به عێــراق و ده وڵه تــه  دراوســێکانی عێــراق و ئینگلیــزی نــه کا. حکوومه تــی 

ئێــره  گڕیگرتــووه ، به تایبه تــی کــه  بــاس لــه  یه کێتیــی میــرس و ســووریاش ده کــرێ، ئــه وه  

هــه ر مه پرســه . ماوه یــه ک له مه وبــه ر، ئه حمــه دی عه زیزئاغــا هــات بــۆالم و، گوتــی 

ــه ک  ــه وه  چای ــۆ الم، پێک ــوێ ب ــێ؛ بابفه رم ــت و ده ڵ ــاڵو ده کا لێ ــه زاز( س ــه عید به گ)ق س

بخۆینــه وه . منیــش گوتــم سوپاســی ده کــه م، بــا ئــه و بفه رمــوێ بــۆ ماڵــه وه  و شــۆرباوێک 

ــارده وه  بــۆم  بخــوا له گه ڵــامن. پــاش ئــه وه ، هــه ر بــه  ئه حمــه دی عه زیزئاغــادا هه واڵــی ن

کــه  لــه  رۆژی ....دا)کاته کــه م بیرنه مــاوه : نه بــه ز( پاشــنیوه ڕۆ دێ بــۆ ماڵــه وه  بــۆالم، 

و،  به ســه رچاو  گوتــم  خۆماندامبێنێتــه وه .  له نێوانــی  هه رده بــێ  ئه مــه ش  و،  به ته نیــا 

کــوردی  دوو  وه ک  پێمگــوت،  یه کســه ر  به خێرهێنــان،  پــاش  هــات،  کــه   به خێربــێ. 

ــه زاز  ــدا. ســه عید ق ــی له نێوامنان ــان ره ســمیات هه ب ــن، ی ــه ک بدووێی ــه ڵ ی ــی له گ هاوواڵت

گوتــی:“ کــه  مــن هاتووومــه  ماڵــت، ئه مــه  مانــای وایــه  ره ســمیات نه مــا”. منیــش گوتــم:” 

ره فیــق،  کاک  گوتــی:”  ئه ویــش  به خێرهاتیــت”.  دی  جاره کــی  ســه عید،  کاک  باشــه  

ده زانیــت دڵــم ئێشــاوه  لێــت؟”. گوتم:“خوانــه کا خێــره ؟” گوتــی:“ خێــر نییــه  و شــه ڕە . کاک 

ــک شــتت به ســه ر  ــت، گه لێ ــش و عێراقیشــدا نارساوی ــو کوردی ــی له نێ ــۆ پیاوێک ــق ت ره فی

هاتــووه  و دنیایه کــت دیــوه ، ئایــا به ڕاســتی ده زانیــت، کارێــک بکرێــت کــه  زیــان 

به خۆشــت و کوردیــش بگه یه نێــت؟”، گوتم:“خوانــه کا، کاری چــی؟” ســه عید قــه زاز 

ــه   ــم له ســه ر مێزه ک ــه  ده ره وه  و، خســتییه  به رده م ــی هێنای ــه  گیرفان ــۆی ل ــه ی ت نامیلکه ک

ــه ؟”  ــه وه  چیی ــم:” ئ ــرد و گوت ــه زان ک ــۆم لێن ــش خ ــه یرکه”. منی ــوو س ــی: “ده فه رم و گوت

ــێ کــه   ــم:” ناشــێ ئه مــه  ئه وه ب ــه ؟”، گوت ــاش ده زانیــت چیی ــه ؟ زۆر ب ــی:” چــۆن چیی گوت

ئه حمــه دی عه زیزئاغــا گوتبــووی؛ کتێبێــک لــه  لوبنــان چاپکــراوه  و تۆیــش گوتووتــه ؛ یــان 

مــن نووســیومه ، یــان بــه  پیالنــی مــن کراوه ؟”،گوتــی:“ بۆچــی تــۆ ئــاگات له مــه  

نه بووه ؟”،گوتــم:“ بــاوه ڕ بکــه ، نــه  مــن نووســیومه  و، نه ئــاگام لــه  چاپکردنــی بــووه . تــۆ 

چــۆن هاتیتــه  ســه ر ئــه و خه یاڵــه ی کــه  مــن نووســیبێتم، یــان ده ســتم هه بووبــێ 

تێیدا؟”،گوتــی: “چۆنکــه  باســی تــۆی زۆر به باشــی تێداکــراوه  و ســه رتاپای باســه که ، 

ــه و  ــه ش ئ ــی دیک ــه ر یه کێک ــه . خۆئه گ ــی دیکه ش ــک الیه ن ــراق و گه لێ ــی عێ تاوانبارکردن

ــه رۆکی  ــۆ س ــێ ت ــا؛ چووزان ــووه ، ئه گه رن ــۆوه  هه ب ــه  ت ــی ب ــه وا پێوه ندی ــێ ئ کاره ی کردب
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حیزبــی هیوابوویت”،گوتــم:“ کاک ســه عید، خــۆت له مه وبــه ر گوتــت کــه  مــن نــارساوم. 

گه لێــک عه ره بیــش وه ک دوکتــۆر فازیــل حســه ین و کــێ و کــێ لــه  کتێبه کانیانــدا باســی 

ــه ت  ــۆی وا ناڕەح ــه  ت ــراوه  ک ــه وه  گوت ــان من ــی به زم ــم چ ــی نازان ــردووه . دوای ــان ک منی

ــه   ــه کان ک ــه  قه ومیی ــۆ عه ره ب ــینه  رێخۆشــکردنه  ب ــه و نووس کردووه؟” ،گوتی:“مه به ســت ل

ــه ن  ــا ده رد بک ــه وه  و، ئه وج ــن ب ــش رازی ــن کوردی ــن و بڵێ ــراق بڕووخێن ــی عێ حکوومه ت

به ده مــی کــورد و هه مــوو عێراقییه کــدا کــه  له خۆیــان نه بــێ. باشــه  ئــه م پرســیاره  

کــورد هیچــی  نه مــا،  و  عێــراق رووخــا  ئــه م حکوومه تــه ی  ئه گــه ر  لێــت.  ده کــه م 

ده ســتده که وێ؟”. گوتم:“باشــه ، ئه گــه ر ئــه م حکوومه تــه ی عێــراق هه روامــا، کــورد 

هیچــی ده ســتده که وێ؟”، کــه  ئه وه مگــوت؛ ســه عید قــه زاز گوتــی: “ ئاخــر پێمبڵــێ 

ــۆ ده ســته یه ک  ــه  ت ــق ک ــی: “کاک ره فی ــۆ” ... گوت ــن، ت ــورد؟ م ــم: “ ک ــن؟”، گوت ــورد کێ ک

منداڵه وردکــه ت له خــۆت کۆکردووه تــه وه  و دووکانــی ئــه و کابــرا سه یره )مه به ســتیی 

ئوســتاد به شــیر موشــیر بــووه : نه بــه ز( تــان کــردووه  بــه  شــاره زه رده واڵه  و هــه ر 

ساته ناســاتێک، شــتێکی قــۆڕ و دژ بــه  حکوومــه ت و قســه ی ناهــه ق و شــیوعیانه  به نــاوی 

ــه   ــی ئێم ــه ن، بۆچ ــه ت ده ک ــه  حکووم ــان ب ــه زار بووخت ــن و، ه ــه وه  ده نووس ــه و کابرای ئ

نازانیــن کــه  ئێــوه  ئــه و کاره  ده کــه ن و، ئــه و کابرایــه ش لــه  ســاده یی خــۆی، ده ڵــێ “مــن 

نووســیومه”. ئێــوه ش ده زانــن کــه  ئــه و کابرایــه،  وه ک ماســی وایــه  کێــردی له ســه ر نییــه،  

خۆتــان خســتووه ته  پاڵــی. کاک ره فیــق به چــوار کــه س و له تێــک ئیــش بــۆ کــورد ناکــرێ 

و ده بــێ بزانیــت کــورد ســێ به شــن. به شــێکیان کــه  85%ی کورده که یــه ، الدێیــی و 

نه خوێنــده واره  و برســی و رووت و هــه ژارن و، له الیــه ن لــه  ســه تا پێنجــی کــورده وه  کــه  

ــه  هه ڵســوکه وت  ــه گ و ســه رۆکهۆز و مــه ال و شــێخ و کوێخــان، وه ک کۆیل ئاغــا و ده ره ب

کورده کــه ش  10%ی  ناکــه ن.  هیــچ  و  ناڵێــن  هیــچ  ئه وانیــش  له گه ڵیــان،  ده کــرێ 

نه بــێ،  که میــان  زۆر  که مه یه کــی  ئه وانیــش  و،  شــارن  خه ڵکــی  و  خوێنــده وار 

ئه مــه   ده فه رمــوو  بۆیــان.  وایــه   موســوڵامنان  مه ککــه ی  وه ک  مۆســکۆ  هه موویــان 

ــورد  ــۆ ک ــتێک ب ــتوویت، ده  ش ــت و ده ستڕۆیش ــۆ وه زیری ــه  ت ــم:” باش ــه “. گوت کورده که ت

بکــه”. گوتــی:” مــن کــوردم، بــه اڵم وه زیــری کــورد نیــم. حکوومه تــی عێــراق منــی کــردووه  

ــوو پێکــه وه  داوایبکــه ن.  ــا هه م ــوو ب ــورد شــتێکیان ده وێ، ده فه رم ــه ر ک ــر. ئه گ ــه  وه زی ب

ــن  ــیوعێتی، بچ ــی ش ــی باس ــتیعامر” و له بات ــێ ئیس ــن “بڕووخ ــه وه ی ده قیژێن ــی ئ له بات
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بڵێــن ئێمــه  کوردیــن و مافــی خۆمامنــان ده وێ. بــا لــه  هه مــوو ناوچه کانــی کوردســتانه وه  

نوێنــه ر بنێــرن بــۆ به غــدا و، بچنــه  الی مه لیــک و ســه رۆکوه زیران و داوابکــه ن. ئه وســاکه  

ــم  ــم، ده ڵێ ــاری ناوخــۆی واڵت ــه  به رپرســیاریی کاروب منیــش، وه ک وه زیرێکــی عێراقــی، ک

ئه گه رنــا،  ده کــرێ،  شــتێک  جــۆره   ئابــه م  ببه نبه ڕێــوه .  خۆیــان  باخۆیــان  هه قیانــه ، 

جه مــال عه بدولنــارس، له باتــی رادیۆیــه ک بــه  کــوردی، ســه ت رادیــۆ دابنــێ، هیــچ شــتێک 

ــوون ده ستپێشــکه ری  ــوه  فه رم ــه  ئێ ــم : “ده باش ــن”. گوت ــان هه ڵنه خه ڵه تێن ــرێ و خۆت ناک

ــه،   ــی:” کاک ــان ده رخــه ن”. گوت ــازی باشــی خۆت ــورد بکــه ن و، نی ــۆ ک ــک ب بکــه ن و، کارێ

ده ستپێشــکه ریی ده بــێ لــه  کــورد خۆیانه وه بــێ و، ئــه وه ش هه مــوو پێکــه وه . دیــاره  

تاوەكــو ده ره بــه گ و ئاغــا و مــه ال و شــێخ و شــیوعی ده ســه اڵتداربن له نــاو کــورددا، هیــچ 

کارێــک بــۆ کــورد ناکــرێ، دڵنیاشــبه ، کــه  تــۆ ده ڵێیــت ئــاگات لــه  نووســینی ئــه م کتێبــه  

ــاو و  ــاده  و خ ــێکی س ــان که س ــیوه ، ی ــه ی نووس ــه م کتێب ــه وه ی ئ ــه اڵم ئ ــه ، ب ــه،  باش نیی

ــۆ کــورد  ــه ت ب ــرای کــورد و، ده وڵ ــه  ب ــه و قســانه  عــه ره ب ده بن ــه  ب خۆشــباوه ڕە  و، پێیوای

دروســتده که ن، ئــه وه  نازانــێ؛ ئه گــه ر عــه ره ب بشــیانه وێ ده وڵــه ت بــۆ کورد دروســتبکه ن، 

ــه  و،  ــه وان نیی ــه ده س ئ ــه و شــته  ب ــن دروســتیبکه ن، چۆنکــه  ئ ــه وا ناتوان ــه وێ، ئ کــه  نایان

ناتوانــن بیکــه ن. خــۆ ئه گــه ر واشــنه بێ، ئــه وا ئــه و که ســه  کابرایه کــی ســاخته چی و 

ــرا  ــه و کاب ــی ئ ــابوون له به رپێ ــانه ؛ س ــه  لووس ــه م قس ــه وێ ب ــازه  و، ده ی ــاز و ته ڵه که ب فێڵب

ــتێکی  ــش ده س ــه وه ی ئه وی ــدا، بۆئ ــه ز( ب ــتی نارسبووه :نه ب ــووه  )مه به س ــاره  له خۆباییب ه

ــی خۆیشــی و  ــکا و، ماڵ شــێتانه  بوه شــێنێ و، عێراقیــش و کوردیــش، تووشــی به زمێــک ب

ــچ  ــدا، هی ــه ڵ ئه وه ش ــم:“ له گ ــه ؟”، گوت ــه  باش ــا ئه م ــکا. ج ــران ب ــارێ وێ ــه ش به ج ئێم

نه بــێ، تــۆ ده توانیــت رێبده یــت بــه  ده رچوونــی هێنــده ک رۆژنامــه  و گۆڤــاری کــوردی”. 

ــۆ شــیوعێتی، وه ک  ــدان ب ــه  چه قه نه لێ ــه ن ب ــم نایک ــه  ده زان ــه ی ک ــه ، به وان ــی: “داوم گوت

جــه الل  مــام  خــۆی  کاتــی  )ســه رنج:  تاڵه بانــی”.  حیســامه دینی  شــێخ  کوڕە کــه ی 

ده یویســت رایــه  )اجــازه (ی گۆڤارێکــی کــوردی وه ربگــرێ کــه  منیــش به شــداریبکه م لــه  

ده ســته ی نووســه رانیدا و، چــوو بــۆالی ســه عید قــه زاز، ســه عید قــه زاز، له پێشــه وه  

ــه ق  ــتامنپه روه رانه ی فای ــتی نیش ــێ و پێیگوتبوو”هه ڵبه س ــه  بیدات ــی ک ــوو پێ ــی داب به ڵێن

بێکــه س بنووســه  تێیــدا، مه یکــه  به کتێبــی شــیوعێتی”. بــه اڵم دواییــش په شــیامن بــووه وه  

گۆڤــاری  رایــه ی  ماوه یــه دا،  لــه و  باســه ،  شــایه نی  نه یدایــه .  و  به ڵێنه کــه ی  لــه  
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)پێشــکه وتن( و)هیــوا( لــه  به غــدا و )شــه فه ق( لــه  که رکــووک و هێنــده ک گۆڤــاری 

دیکــه  دران، چه نــد په رتۆکێکــی کوردیــش که وتنــه  بــازاڕە وه  و،)یانــه ی ســه رکه وتنی 

کورد(له به غــدا جموجۆڵێکــی تێکــه وت. ئــه م قســانه ی مامۆســتا ره فیــق حیلمیــم ســااڵنی 

ــامون و  ــه ی له بیرم ــه و هه ندازه ی ــو ئ ــدا پاراســن و ئێســته ش، تاوەك ــی خۆم ــه  دڵ ســاڵ ل

ــه   ــورد، ک ــژووی ک ــری مێ ــه ر خات ــه ز، له ب ــه ر کاخ ــتمنه  س ــتییه وه  خس ــه ڕی سه رڕاس به وپ

ئــه م میــژووه  به داخــه وه ، لــه  گه لێــک الیه نــه وه  که لێنــی تێدایــه . بێجگــه  له مــه ش، 

مامۆســتا ره فیــق حیلمــی، له ڕێــی ئه حمــه دی عه زیزئاغــاوه  بیســتووبووی)نه ک لــه  

محه ممــه دی  مــه ال  کــوڕی  مه ســعوودی  بــه   پێوه ندیــی  خۆی(کــه   قــه زاز  ســه عید 

کۆییــه وه  کــراوه ، وه ک کوردێکــی خوێنــده وار و دووژمنــی شــیوعێتی، ئه ویــش رازیبــووه  

ــه  و  ــی کۆی ــه  ئاغاکان ــک ل ــاد و، گه لێ ــه  زی ــه ڵ کاک ــووه  له گ ــاده  ب ــاوکاری و، ئام ــه  ه ب

ــردووه   ــی زۆری ک ــه ش داوای پاره یه ک ــۆ ئه م ــه بکا و، ب ــی قس ــان و پارت ــر و بادین هه ولێ

ــه وه   ــه  له الیه ک ــه رینه گرتووه ، چۆنک ــه ی س ــی. هه وڵه ک ــه ور بکاپێ ــاکان چ ــی ئاغ ــه  ده م ک

له الیه کــی  بــکاو،  “ئیســتعامر”دا  له گــه ڵ  هاوکاریــی  کــه   نه بــووه”  رازی  “پارتــی 

ــه و  ــه  ئ ــی” ک ــاکان و“پارت ــه ڵ ئاغ ــووه  له گ ــه زاز خۆشــی رازی نه ب ــه عید ق ــه وه  س دیکه ش

بــه  شــیوعی ده دایــه  قه ڵــه م هــاوکاری بــکا. )ســه رنج:ده بێ ئــه وه ش بــۆ مێــژوو بێــژم کــه  

کــرده   که له پچــه ی  بــوو  مووســڵ  ستاندار)مته ســه ریف(ی  کاتێــک  قــه زاز  ســه عید 

ده ســتی چه نــد ده ره به گێکــی زلــی وه ک ئه حمــه د ره شــیدی، میــری به روارییــه کان و 

دێوالــی به گــی دۆســکی کــه  دوو ده ره به گــی زۆردار و جاشــی رژێمــی عێــراق بــوون، دژ 

به  شۆرشی بارزان 1943 ـ 1945:ج.نه به ز(

 ئه وجــا مامۆســتا ره فیــق حیلمــی گوتــی “زۆر پێمناخۆشــه  کــه  ره  هه نــده ی زوبێــر 

ــه ،  ــۆت کڕک ــه ک خ ــه  و، ماوه ی ــی مه ک ــر و سه رکێش ــۆ زوبێ ــۆ ب ــۆ بچ ــه اڵم ت ــت، ب کراوی

ــه ی نووســیوه ،  ــه و نامیلکه ی ــێ ئ ــن ک ــه وه . هێشــتا نازان ــه  داده مرکێت ــه م گڕوپف ــو ئ تاوەك

ئه گــه ر دۆزیانــه وه  تۆیــت؛ خراپــرت پێده کــه ن”.

لــه  کورتــی بیبڕمــه وه ، چوومــه  زوبێــر و، لــه  کوردســتان دوورخرامــه وه  و، لــه و ماوه یــه دا 

کــه  لــه  زوبیــر بــووم، “یه کێتیــی عــه ره ب” کــه  په یامننامه کــه ی لــه  1958/2/1دا، واژۆکــرا 

ــێوه ی“کۆماری  ــی و به ش ــه  فه رم ــه  2/23 دا ب ــرا، ل ــه ر ک ــیی له س ــه  2/21 دا گشتپرس و، ل

یه کگرتــووی عــه ره ب” لــه  میــرس و ســووریا پێکهــات و، دوایــی یه مه نیشــی چــووه  
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ســه ر، عێــراق و ئــه رده ن ناچارمــان به رامبــه ر بــه وه  لــه  1958/2/14دا یه کگرتنێکــی 

له ڕێــی  هه وڵیانــده دا،  زۆر  پارتییــه کان،  دروســتبکه ن.  خۆیانــدا  له نێــوان  فیدراڵــی 

ــه   ــک ل ــوی کوردیــش به جۆرێ ــی که مــال، نێ ــدا، عه ل ــه  په رله مان ــلێامنیی ل ــه ری س نوێن

له به رئــه وه ی  بــه اڵم  ئه رده ن”دابهێــرنێ،  ده ســتووری “یه کگرتنــی عه ره بــی عێــراق و 

نــووری ســه عید، هــه ر  نه بــوو،  پارتــی هیــچ ســه نگ و قورســاییه کی جه ماوه ریــی 

وه رامیشــی نه دانــه وه . پارتییــه کان، عه لــی که مالــی نوێنــه ری شــاری ســلێامنییان کردبــوو 

بــه  ده مڕاســتی خۆیــان الی حکوومــه ت. عه لــی که مــال بازرگانێکــی زۆر ده وڵه مه نــد 

ــش  ــرد. ماوه یه کی ــی ده ک ــوو. کاری خێره ومه ندییش ــتوو ب ــازا و ده ستڕۆیش ــی ئ و کوردێک

و  دزه کان  ســه ربه   توانیبــووی  کــه   بــوو،  به غــدا  پۆلیســی  به ڕێوه بــه ری  له وه پێــش 

ــدا،  ــه  به غ ــی. ل ــا لێ ــه عید زۆر ده ترس ــووری س ــۆڕبکا. ن ــه کان ش ــه رده کان و چه قۆکێش ج

تاوەكــو قاســم نه هاتبــووه  ســه رکار، زوو زوو ده هاتــه  دووکانــی )ئوســتاد( به شــیر موشــیر 

ــه   ــه رکار، ل ــه  س ــم هات ــه وه ی قاس ــاش ئ ــان. پ ــا بۆم ــی ده هێن ــی حکوومه ت و ده نگوباس

ده ره وه ی عێــراق، بــه  تایبه تــی لــه  ئــه رده ن و نێوچــه ی که نــداو و لوبنــان ده ژیــا و، 

ــه ی ســه نه وی  ــه  بنه ماڵ ــه  ل ــان خــۆی و خێزانه کــه ی ک ــا. جارێکی ــه  ئه ڵامنی ــار ده هات جاوب

ــی  ــه  منداڵێک ــه ی ک ــوڕی و کوڕە زاک ــه باحی ک ــه ڵ س ــوو، له گ ــدا ب ــنه یی(یه کانی به غ )س

ــم  ــه  ئه پارمتانێک ــه و ده م ــش ئ ــخ، منی ــه  میۆنی ــوو، هاتن ــوردزان ب ــه  ک ــا و خۆب زۆر وتووری

نانخــواردن.  بــۆ  بانگێشــتمکردن  هه بــوو،  گچکــه ی  ناندینێکــی  کــه   به کرێگرتبــوو 

ــه الل  ــام ج ــی م ــوون. باس ــش ئاماده ب ــه د نه قیبی ــم و ئه حم ــکه  ئیرباهی ــران؛ بروس هاوبی

ــه  حکوومــه ت نێزیکببــووه وه . عه لــی که مــال پرســی لێــامن، “مــام  ــه  پێشــه وه ، کــه  ل هات

ــه و پرســیاره  ده کا ـ گومتــان“  ــه  ئ ــوو ک ــامن ســه یر ب ــه ش پێ ــه ؟”، ئێمـ ــوڕی کێی جــه الل ک

بۆچــی نازانیــت کــوڕی کێیــه ؟”، گوتــی: “نــا حه زده کــه م لــه  ئێــوه  بپرســم”، گومتــان کــوڕی 

ــی  ــان کابرایه ک ــه ره ؟”، گومت ــامه دین چیک ــی:” حس ــه “، گوت ــامه دینی تاڵه بانیی ــێخ حس ش

ــه ی خۆمــه وه،  جــاران  ــه م پیریی ــه ز ب ــن ئ ــان ده زان ــوه  خۆت ــه . ئێ ــی” کوڕین هــه ژاره  ـ گوت

ــه   ــوو ک ــک ب ــه  کاتێ ــه ری هه ڵده ســتام، ئه م ــه وه  ده ڕۆیشــتم و له ب ــام جه الل ــه  پشــت م ل

ــی  ــاڵ حکوومه ت ــه  پ ــته  چووت ــوو ـ ئێس ــتامنپه روه ری ب ــه الل نیش ــام ج ــه رمایه که ی م س

عێــراق، له به رئــه وه، ده بــێ بزانــم کــوڕی کێیــه ؟ ئایــا، ده شــێ له بــه ر خاتــری ســامانه که ی 

باوکــی له بــه ری هه ســتم؟”. 
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ــا  ــا، ئه وج ــاڵی 1964م ــو س ــره   تاوەك ــۆی قاهی ــی رادی ــه ی کوردی ــه،  به رنام ــایه نی باس  ش

له ژێــر گوشــاری عه بدولســه الم عارفــداو له بــه ر ئــه وه ی به رنامه کــه  لــه  دژی عێــراق 

ده دوا، پرۆگرامــی کوردیــی داخــرا. یۆســف مــارف )زه نــد( کــه  لــه  1938/8/7دا لــه  

مه الکه ریمــی  لــه  هه ورامــان الی  و،  له دایکببــوو  دارتاشــێک،  کــوڕە   مه ریــوان وه ک 

ــی  ــی نه ته وه ی ــی )یه کێتی ــه ر و ئه ندام ــووه  په ناب ــا ب ــه  ئه ڵامنی ــووی، ل ــس خوێندب موده ڕی

ــایکۆلۆژی و  ــه  س ــی ل ــره  دیپلۆم ــه  قاهی ــه”. ل ــا( “نوکس ــه  ئه وروپ ــورد ل ــی ک خوێندکاران

وانه گوتنــه وه دا  وه رگرتبــوو و، لــه  زانســتگه ی کیــل 1976/1975، ماجســتێر و لــه  1982دا 

دکتــۆرای وه رگرتبــوو ، دکتۆرانامه کــه ی لــه  بــاره ی پێشــگری)ده (ە وه  بــوو لــه  زمانــی 

ــه الم  ــه  دژی عه بدولس ــوو ل ــراپ ب ــی خ ــی، چ ــف گوت ــادبێ. یۆس ــی ش ــدا. ره وان کوردی

ــی. ــرده وه ، تاپێیانزان ــارف باڵومک ع

کۆتایی باس

ــۆی  ــووه  ه ــتیپێکرد، ب ــاح االکراد(ده س ــه و نامیلکه یه وه )کف ــه  ل ــینه  ک ــه م هه وڵوتێکۆش ئ

ــه و  ــی و ئ ــه  بارزان ــورد و، پێشــوازیی ل ــه  کێشــه ی ک ــارس ب ــال عه بدولن ئاشــناکردنی جه م

که ســانه  کــرد کــه  بارزانیــان لــه  ئه وروپــای رۆژهه اڵتــه وه،  پــاش کوده تاکــه ی قاســم، 

کۆمۆنیســته کان،  نــه   و  پارتــی  نــه   ئه وه بــوو،  بــه اڵم،  عێــراق؛  هێنایــه وه   به میــرسدا 

نه یانتوانــی ســووت له ســه رده می قاســم وه ربگــرن.

لــه  کۆتایــی ئــه م وتــاره دا، ده مــه وێ ئــه وه ش بێــژم کــه  لــه  نیــوه ی یه که مــی شه ســته کاندا، 

ــی  ــه ڵ ره حمه ت ــد، له گ ــخ ده مخوێن ــتگه ی مۆنی ــه  زانس ــام و، ل ــخ ده ژی ــه  مۆنی ــک ل کاتێ

ــی هه ڵه بجــه   ــه  نه ورۆڵییه کان ــادر ل ــاڵ ق ــه ک. عه بدوڵ ــه  ئاشــنای ی ــادر ببووین ــاڵ ق عه بدوڵ

ــاڵ،  ــی. کاک عه بدوڵ ــی هه ندازیاری ــۆ خوێندن ــۆ ســویرسا ب ــوو ب ــدا چووب ــه  چله کان ــوو. ل ب

ــار  ــف ئه لعه تت ــه؛  د.یۆس ــک له وان ــه س، یه کێ ــایه تی(گه لێک ک ــه  گۆڤانیی)ش ــی ب ئه گه رچ

کــه  مامۆســتای کیمیابــوو لــه  زانســتگه ی به غــدا لــه  په نجاکانــدا و، ناســیاری عه بدوڵــاڵ بوو، 

ــدا  ــه  خوێندن ــی، ل ــه  به دبه خت ــوو، ل ــره ک ب ــی  زۆر ژی ــده  خوێندکارێک ــاڵ هه رچه ن عه بدوڵ

بــۆ کۆمه ڵه یه کــی  بــه  وتــاردان  نانــی خــۆی  ســه رنه که وتبوو؛ هاتبــووه  ئه ڵامنیــا و، 

ــالمی  ــی ئیس ــه رۆکی کۆمه ڵه یه ک ــه ک س ــه وه ش، ماوه ی ــا. بێجگه ل ــنبیریی ده رده هێن رۆش



92  |  بۆ واڵت

ــوو،  ــه  نه بب ــی کۆمه ڵه ک ــی الیه نگران ــه  به دڵ ــروڕا ک ــده ک بی ــه ر هێن ــی له ب ــه  دوای ــوو، ک ب

خــۆی لێکێشــابووه وه . لــه  یه کێــک لــه  وتاره کانیــدا کــه  هه رده مــه  لــه  شــوێنێکی ئه ڵامنیــا 

له بــه رده م کۆمه ڵــه  خه ڵکێکــدا بــه  ئه ڵامنییه کــی ره وان پێشکێشــیده کرد؛ میرسییه کــی 

ــی واده کا  ــی، کارێک ــه کردن له گه ڵ ــاش قس ــێ و، پ ــاده  ده ب ــارس ئام ــازی ن ــه  رێب ــه ر ب س

ــۆی.  ــرێ ب ــرس بنێ ــه  می ــۆ چوون ــتنامه یه ک ب ــا بانگێش ــه  ئه ڵامنی ــرس ل ــه فیری می ــه  س ک

عه بدولــال قــادر ئــه و ده مــه  لــه  ئه ڵامنیــا په نابه ربــوو. لــه و ســه رده مه دا ، تاکوتــه را 

په نابــه ر هه بــوون لــه  ئه ڵامنیــا، له به رئــه وه  زۆر رێزده  گیــرا لێیــان. لــه و ســه فه ره یدا 

بــۆ میــرس کــه  لــه  زســتانی 1964دا بــوو، عه بدوڵــاڵ قــادر؛ جه مــال عه بدولنــارسی دیبــوو. 

ــراد( ــاح االک ــی )کف ــه  له ڕێ ــه وه  بیســتبووی ک ــه  من ــادر ل ــاڵ ق ــه وه ی عه بدوڵ ــه ر ئ جــا له ب

ــوو،  ــه وه ی کردب ــی ئ ــارس باس ــردووه ؛ الی ن ــورده وه  په یداک ــه  ک ــی ب ــارس پێوه ندی ە وه ، ن

ــه   ــا ل ــووی:” ئ ــد الکردســتانی” ده ناســیت؟” گوتب ــۆ “صام ــش لێیپرســیبوو؛ بۆچــی ت ئه وی

ــه   ــا ل ــێ؛ ب ــێ و پێیبڵ ــی بگه یه ن ــوو ســاڵوی من ــارس پێیگوتب ــخ ده ژی و دۆســتین”، ن میۆنی

ــوان.  ــۆ ســه ردان وه ک می ــێ ب ــکا و ب ــزه  ب ــا داوای ڤی ــه  ئه ڵامنی ســه فاره تی ئێمه )میــرس( ل

ــه  چــوون و  ــووم ل ــوو کــه  بچــم باشــه . له پێشــه وه  دوودڵ ب ــروڕای واب ــاڵ، بی کاک عه بدوڵ

ــاری  ــاره ی رێکالم)وت ــه  له ب ــه ردانه که م ره نگ ــه وه،  س ــی که لێکمدای ــه اڵم دوای ــوون، ب نه چ

رۆژنامــه  و قســه ی نێــو رادیۆ(نرخێکــی هه بــێ، بــه اڵم له بــاری رامیارییــه وه  هیــچ 

رۆڵێــک ناگێــڕێ. هه رچه نــده  کاک عه بدوڵــاڵ گوتــی؛ کــه  لــه الی نــارس، ره خنــه ی لــه  

عه بدولســه الم عــارف گرتــووه و، گوتوویه تــی ئــه و کابرایــه ، بــه  هه ڵوێســته کانی دژی 

به ڕێزیــان  رێبــازه ی  بــه و  ده گه یه نــێ  زیــان  زۆر  نیــن،  له گه ڵــی  ئه وانــه ی  و  کــورد 

ــه رۆکێکی  ــه  س ــه  ک ــه  نیی ــه و که س ــه الم ئ ــه ره ب و، عه بدولس ــی ع ــۆ خزمه ت ــه  ب گرتوویان

گــه وره ی وه ک ئێــوه  هــاوکاری بکــه ن” و، گوتــی:” نــارس کــه  ئــه م قســانه م ده کــرد بــۆی، 

بێده نــگ بــوو و، بــه  ره نگــی ده موچاویــدا وابــوو کــه  قســه که م به راســت ده زانــێ، 

ــه  نه چــم؛  ــدا ک ــه ڵ ئه وه شــدا بڕیارم ــرد”، له گ ــه  دژی عه بدولســه الم قســه ی نه ک ــه اڵم ل ب

چۆنکــه  له الیه کــه وه ؛ عێراقێکــی عارفــی هه بــوو کــه  ســه ر بــه  نــارس خــۆی بــوو، پاشــان 

ــم  ــی چوون ــه وه  ده مزان ــه ر ئ ــوو. له ب ــه ری خــۆی هه ب ــه  نوێن ــوو ک ــورد هه ب شۆرشــێکی ک

ــه   ــه وه ی ک ــر ل ــاکا، پ ــورد ن ــه ی ک ــک به کێش ــچ خزمه تێ ــه دا، هی ــه و کات ــارس ل ــۆالی ن ب

کــراوه  و، کاتــی به ســه رچووه ، چۆنکــه  بارودۆخه کــه  گۆڕابوو.ئه وه شــم له بیربــوو کــه  
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لــه  رۆژی 1959/4/16دا، ئــه و بارزانییــه  په نابه رانــه ی لــه  یه کێتیــی ســۆڤێت بــوون و 

ــی  ــه  دووژمنایه تی ــه  که وتبوون ــرب( ک ــوت الع ــره  و)ص ــۆی قاهی ــراق، رادی ــه وه  عێ گه ڕان

بارزانییانــه ی  ئــه م  گوتیان”ســۆڤێت  بــه درۆ  کۆمۆنیســته کان،  و  ســۆڤێت  و  قاســم 

ــتنی  ــۆ نه هێش ــته کان و، ب ــم و کۆمۆنیس ــتگیریی قاس ــۆ پش ــه وه  ب ــه وه  ناردووه ت به چه ک

ــه عیدبوو.  ــووری س ــتانی 1956ی ن ــه ی زس ــه ر درۆک ــه ش ه ــراق”، ئه م ــی عێ عه ره بایه تی

ــۆ  ــس)1963/2/8( ب ــای به ع ــاش کوده ت ــه الل له پ ــام ج ــه  م ــوو ک ــه  له مه ش،ئه وه ب بێجگ

وتووێــژ له بــاره ی “یه کێتیــی عــه ره ب”ه وه  چــوو بــۆ میــرس، نــارس پییگوتبــوو کــه  ئــه و” 

لــه  هه مــوو بارودۆخێکــدا دژی هه مــوو بزووتنه وه یه کــی جیاخوازانــه  لــه  نیشــتامنی 

ــی  ــه  و، کوردستانیش ــه  جیاخوازان ــوردی ب ــه وه ی ک ــه  بزووتن ــتێ”. وات ــه ره ب دا ده وه س ع

به به شــێک لــه  “نیشــتامنی عــه ره ب” دانابــوو. ئێــدی خاڵێکــی گرنــگ کــه  هه ردووالمــان 

لــه   نامیلکه یه کــم  له ســاڵی1969دا  کــه   ئه مه  شــدا،  له گــه ڵ  نه مابــوو،  کۆبکاتــه وه  

هامبــورگ بــه  عه ره بــی، له ژێــر نێــوی )حــول املشــکلة  الکردیــة - له بــاره ی کێشــه ی 

ــا  ــه  ئه وروپ ــورد ل ــی ک ــی خویندکاران ــی نه ته وه ی ــه ن )یه کێتی ــی و، له الی ــورده وه ( نووس ک

NUKSE(ە وه  باڵوکرایــه وه ، باســی ئه وه مکــرد کــه  نــارس زۆر جێــی رێــزه ، ئه گه رچــی 

ــه  فه له ســتینییه کان ده یانگــوت  ــده ک ل ــاده ن؛ چۆنکــه  هێن ــه کان نرخــی خــۆی پێن عه ره ب

ــی  ــورد ده کا. رێزگرتن ــی ک ــم دژایه تی ــده  ده زان ــرم، هه رچه ن ــه ز ژی رێزیده گ ــه “، ئ “خاین

ــه راڵ  ــه یه ی جه ن ــه و قس ــاوه ڕم ب ــی. ب ــردن له گه ڵ ــه ڵ هاوکاریک ــه  له گ ــێکیش، جیای که س

ــه ، وه ک کچــی  ــاری و په یامننام ــی رامی ــه  ده یگوت:”هه ڤاڵبه ندێتی ــوو، ک ــش هانیب دیگۆلی

ــه   ــوو، کچــه  جوانه ک ــه “، مه به ســتی ئه وه ب ــی به هــار وان ــی ره نگین گه نجــی جــوان و، گوڵ

به تێپه ڕبوونــی کات، پیرده بــێ و ئــه و شــۆخ و شــه نگییه ی جارانــی نامێنــێ و، گوڵــه  

ره نگینــه  گه شــه که ش، ســیس ده بــێ و، پاشــان هیشــک ده بــێ. ئــه م په نــده ی دیگۆلیشــم 

لــه و نامیلکــه ی )حــول املشــکله  الکردیــه (دا تۆمارکردبــوو.

ئــه و  که ســه ی  ئــه و  که پێیوابــووه؛   قه زازیشــه وه ،  ســه عید  قســه کانی  به پێچه وانــه ی 

ــه   ــه  ل ــه ز ن ــاخته چی”، ئ ــان “س ــووه،  ی ــاویلکه ( ب ــان ساده )س ــیوه ، ی ــه ی نووس نامیلکه ی

ــه رده م  ــم له ب ــاخته چێتییه وه . ده رفه تێک ــه  س ــه  ل ــرد و، ن ــه و کاره م ک ــاویلکه یه تییه وه  ئ س

ــه و کاتــه ش،  له به هــاری ژیامندابــووم  کێشــه ی کــورددا دی و، ویســتم له ده ســتنه چێ و، ئ

له پێنــاوی  که کــردم  ئــه وه ش  نه بــووم.  ده ســه اڵتێکیش  جــۆره   هیــچ  خاوه نــی  و 
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ــم  ــووم و نی ــک نه ب ــچ الیه نێ ــری هی ــی خێروبێ ــردم و، چاوه ڕوان ــورددا ک ــوڕووتی ک ره ش

بۆخــۆم. ســه عید قــه زاز، لــه و ته مه نــه  و ئــه و پایــه  بــه رزه دا، خــۆ ده یتوانــی کــه  رادیۆکــه  

دامــه زرا، به کاربه ده ســتانی عێراقــی بگوتایــه . ده ده ی، مافێــک بــده ن بــه  کــورد، بانه بنــه  

ــن؟ ــارس؛ بۆچــی نه یگــوت؟ ئێســته  کامــامن گوناهباری دۆســتی ن

خۆشــی  و،  گــۆڕدرا  عێــراق  رژێمــی  هاتــه دی.  لێیده ترســا  قــه زاز  ســه عید  ئــه وه ی 

به نــاڕە وا ملــی کــرا به په تــدا، هــۆی ئــه وه ی کــه  ســه عید قــه زاز، داوای مافــی بــۆ 

ــدا،  ــه ی مه هداوی ــه رده م دادگ ــه  له ب ــوو، چۆنک ــنۆکییه وه  نه ب ــه  ترس ــردووه ، ل ــورد نه ک ک

ــه و  ــه  ل ــوو، ک ــورد نه ب ــاوه ڕی به ک ــوو، ب ــه وه  ب ــه ی ئ ــت. هۆیه ک ــه  ده س ــه  هات زۆر ئازایان

کۆمه ڵگــه  ده ره به گییــه دا بتوانــن، داوای مافــی خۆیــان بکــه ن. به ڵگه شــم بــۆ ئه مــه  

ئه وه یــه  کــه  لــه  هاوینــی 1962دا لــه  ژنێف)ســویرسا( به ڕێکه وتێکــی ســه یر، زه کــێ 

ــه و  ــۆن، ل ــه وه  چ ــی ئ ــرد لێ ــیاره م ک ــه و پرس ــی و ئ ــه زازم ناس ــه عید ق ــی س ــی خیزان خان

ــی  ــی: باوک ــان گوت ــێ خ ــردووه ؟ زه ک ــوردی نه ک ــی ک ــۆی، باس ــابوو ب ــه  ره خس ــه دا ک هه ل

ــم  ــه وه  ده یگوت”که س ــه  پێش ــه  ده هات ــه و باس ــه  ئ ــار ک ــه زاز( زۆر ج ــه عید ق په ریخان)س

له پشــت نییــه . ئه وحه لــه  به ته نیــا ده مێنمــه وه “. زه کــێ خــان ژنێکــی زۆر رۆشــنبیر 

ــه ی  ــویرسا. بنک ــه  س ــم ل ــی ئاواره یی ــال نه به ز:رۆژان ــادبێ)بڕوانه : جه م ــی ش ــوو، ره وان ب

ئه ده بــی و رۆناکبیریــی گه الوێــژ، ســلێامنی1999(.

به رلین: شوباتی 2010
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پەنجا ساڵ لەمەوبەر 

چەند دەمژمێرێك لەگەڵ ئیاممی كۆچكردووی شیعەكانی 
جیهان ئایەتوڵاڵهولعوزما سەید موحسینی حەكیم لە 

پاییزی 1959دا لە نەجەف

جەمال نەبەز 

 

چەند وشەیەك بۆچوونە نێو باسەكە

لــە چەنــد زمانێكــی  ئــەم قســە نەســتەقە،  بــژی دەبینــێ”.  كــورد دەبێژن“ئــەوی 

رۆژهەاڵتیــی دیكــە و، زمانــە رۆژاواییەكانیشــدا هەیــە. راســتە؛ مــرۆڤ تاوەكــو لــە 

ژیاندابــێ، گەلێــك شــت دەبینــێ و گەلێــك شتیشــی بەســەردێ. لــێ، هێندێكیــان، مــرۆڤ 

ــن،  ــی دەب ــەوە تووش ــۆی رێكەوت ــو بەه ــەڕێ، بەڵك ــدا ناگ ــت بەدوایان ــۆی بەمەبەس خ

یــان روودەدەن لێــی. دیــارە، هەتــا مــرۆڤ پێوەندیــی بــە خەڵكــەوە فراوانربــێ، ژمــارەی 

پێشــهاتەكان و رێكەوتــەكان پــر دەبــن. جــۆری پیشــەش، جاروبــار؛ رۆڵێــك دەگێــڕێ لــە 

زۆریــی و كەمیــی ژمــارەی پێشــهاتەكان و رووداوەكانــدا. بــۆ وێنــە: كرێكارێــك كــە هــەر 

رۆژە بــۆ یەكێــك، یــان بــۆ الیەنێــك كاربــكا، یــان تاكســیهاژۆرێك، كــە هەردەمــە و یەكێكــی 

دیكــە ســواری تاكســییەكەی بــكا، یــان كەســێك كــە لــە بازاڕێكــی گــەورەدا دووكانداربــێ، 

یــان فەرمانبەرێــك كــە بەزۆریــی بەڕێوەبــێ و، بــە پــاس و شــەمەندەفەر لــە ســەفەردابێ 

ــك  ــە یەكێ ــرە، وەك ل ــان بەخەڵكــەوە پ ــە پێوەندیی ــكا، ئەمان ــەو شــار ب ــەم شــار و ئ و، ئ

كــە كارمەندێــك بــێ لــە فەرمانگەیەكــی گچكــەدا و، بــە تەنــێ، لــە ژوورێكــدا خەریكــی 
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ــە  ــژم ك ــەوێ بێ ــرەدا دەم ــێ. لێ ــوێنی كارب ــەوە و ش ــی دووری، ماڵ ــێ و، رێ ــردن ب تایپك

پیشــەی مامۆســتایەتی، پیشــەیەكە دەبێتــە هــۆی پێوەندییەكــی فــراوان، نــەك هــەر بــە 

قوتابیــان و هەڤاڵاممۆســتایانەوە، بەڵكــو بەكەسوكاریشــیانەوە و؛ دەبێتــە هــۆی ناســینی 

ــەو مامۆســتایە، وەك  ــی، ئەگــەر ئ ــاواز، بەتایبەت ــاواز جی ــە خەڵكــی جی ژمارەیەكــی زۆر ل

ــەو مامۆســتا گەڕۆكــە  ــەز ئ ــەو شــوێنی پێبكــەن.. دە ئ ــەم شــوێن و ئ فیلمــی گــەڕۆك؛ ئ

بــووم، كــە لــە 1955/10/25دا بــە فەرمانــی ژمــارە 37121ی وەزارەتــی زانیاریــی عێــراق؛ 

بــە مامۆســتا دامــەزرام و، لــە 1955/11/5دا دەســتمبەكار كــرد تاوەكــو رۆژی 1961/9/30 

ــتیقالەكردنم و  ــار ئیس ــد ج ــاش چەن ــاڵ، پ ــەوە م ــرت و چووم ــتملەكار هەڵگ ــە دەس ك

ــو  ــەم”، تاوەك ــە خزمەتەك ــتیان ب ــووی “پێویس ــەوە، بەبیان ــەن وەزارەت ــەدواوەی لەالی دان

ــی  ــوون و، فەرمان ــی قان ــێ بەپێ ــتیقالەكردوو”م دابن ــوو بە“ئیس ــی وەزارەت ناچارب دوای

ژمــارە 82366ی رۆژی 1961/12/16.

لــە مــاوەی ئــەم شــەش ســاڵ خەریكبوونەمــدا بــە پیشــەی فێركاریــی و پــەروەردەوە لــە 

باشــووری كوردســتان و عێراقــدا، چەنــد جــار جێگۆڕكــێ كراپێــم : دوو ســاڵ لــە كەركــووك 

سەید موحسین حەكیم
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ــەڵاڵ،  ــی موس ــەاڵت، نێوەندی ــی رۆژه ــی رۆژاوا، نێوەندی ــە: نێوەندی ــوار قوتابخان ــە چ )ل

دوانێوەندیــی ئێــواران؛ كــە بــە قوتابخانــەی عەلــی حیكمــەت بەنێوبانــگ بــوو(، ســاڵێك لە 

زوبێــر )بــەرسە، لەســەر ســنووری كوێت(، دوو ســاڵ لــە بەغدا)دوانێوەندیــی جەعفەرییەی 

ــواران و  ــی ئێ ــر و دوانێوەندی ــی هەولێ ــە هەولێر)دوانێوەندی ــواران(، ســاڵێك ل رۆژان و ئێ

ــتم دی و گەلێكیشــم  ــك ش ــەدا، گەلێ ــەم ماوەی ــەرەتایی(. ل ــتایانی س ــەی مامۆس قوتابخان

ــێ كــە  ــدە نەب ــە، هێن ــەو باســانە نیی ــەوەی ئ ــارە شــوێنی گێڕان ــەم وت بەســەرهات، كــە ئ

پێوەندیــی بــە وتارەكــەوە هەیــە. 

رەنگــە خوێنــەرەوەی ئــەم وتــارە ئــاگای لــەوە هەبــێ كــە لــە چەنــد شــوێنێكی دیكــەدا 

نێوەندیــی  قوتابخانــەی  لــە  هــەر  قوتابــی،  وەك  چــۆن  كــە  ئەوەمكــردووە  باســی 

ــی  ــی بەســەر قوتابیان ــەزۆری زۆردارەك ــی ب ــی عەرەب ــەوەی زمان ــاش ئ ــلێامنییەوە و، پ س

ــردران،  ــە پەنجــەی دەســت دەژمێ ــە ب كــورددا ســەپێندرا و، مامۆســتا كوردەكانیشــامن ك

ناچاركرابــوون بەعەرەبــی قســە بكــەن لەگەڵــامن، كەومتــە ســەر كەڵكەڵــەی ئــەوەی خــۆم 

ــەرنجی  ــە بڵێمەوە)س ــی وان ــە كوردی ــو ب ــتای دواڕۆژ، تاك ــە مامۆس ــم ب ــەم بب ــادە بك ئام

ــتگەی  ــی زانس ــی كوردی ــاڵەی بەش ــی پەنجاس ــەی ئاهەنگ ــال نەبەز”بەبۆن ــاری: جەم وت

بەغــدا لــە پایــزی2009 دا، بەشــی كوردیــی چــۆن دامــەزرا؟” بــدە؛ لــە پاشــكۆی )رووداو( 

www.  )ژ86، 2009/11/16( هەروەهــا )وشــەنامەكی ئێتیمۆلۆژیــای زمانــی كوردیــی

ــەروەردەی  ــژی پ ــە كۆلێ ــە؛ چووم ــەم ئامانج ــتنم ب ــۆ گەیش ــەر ب jemalnebez.com . ه

زانســتگەی بەغــدا و، كــە خوێندنــم لــەوێ تــەواو كــرد، ئاواتەكــەم هاتــەدی و، بــۆ 

یەكەمجــار لــە پایــزی 1955دا لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی كەركــووك دامەزرێنــدرام، كــە 

بەســەرهاتیی دوو ســاڵی كەركووكــم بەكورتــی لــە پێشــگۆتنی )وشــەنامەكی ئیتمیۆلۆژیــای 

ــوو(. ــەرچاوەی پێش ــی(دا خستووەتەڕوو)س ــی كوردی زمان

لە كەركووكەوە رەهەندەكرام بۆ زوبێر

كەركــووك  موســەڵاڵی  دوانێوەندیــی  قوتابخانــەی  لــە  كاتێــك  1957دا  پاییــزی  لــە 

بــووم، بــە فەرمانــی وەزارەتــی زانیاریــی ژ)43340(ی رۆژی 1957/10/9 رەهەنــدەی 

ــی  ــی فەرمانڕەوای ــەندنەوەیەكی رژێم ــرام، وەك تۆڵەس ــر ك ــی زوبێ ــەی نێوەندی قوتابخان
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ئــەو ســەردەمە، بەرامبــەر بــەوەی لــە پۆلــی قوتابخانــەدا بەكوردیــی قســەم كــردووە و، 

ــد،  ــی تێمدەگەیان ــە زمانــی عەرەبیــی وانەكــە نەگەیشــتایە، بەكوردی ئەگــەر قوتابییــەك ل

هەروەهــا؛ وەك دووژمنایەتییەكــی نــاڕەوای دەســەاڵتداران بەرامبــەر بــەو چاالكییــە 

ــە و،  ــاری رۆژنام ــینی وت ــوو، وەك نووس ــە هەمب ــاوەی ك ــە بەرچ ــنبیریی و رامیاریی رۆش

چاپكــردن و باڵوكردنــەوەی پەرتــۆك و نامیلكــە بــۆ خســتنەڕووی كێشــەی خوێندەواریــی 

ــی  ــەر گوللەباران ــەت بەرامب ــتی حكووم ــە هەڵوێس ــن ل ــورد و، رەخنەگرت ــی ك و رامیاری

خەڵــك لــە ســلێامنی لــە خۆپێشــاندانی رۆژی ناشــتنی تەرمــی شــێخ مەحمــوود لــە 

1956/10/10دا كــە ئەختەرخانــی ژنــی رەشــۆلی گۆرانیبێــژی تێــدا كــوژرا و الشــەی 

شــێخیش بەرگوللــەدرا، هەروەهــا هەڵوێســتی سەرشــۆڕانەی حكوومەتــی عێــراق بەرامبەر 

پەالمــاری دەســتدرێژكەرانەی بەریتانیــا و فەرەنســا و ئیرسائیــل بــۆ ســەر میرس)ســەرنجی 

ــی 1957دا چــۆن  ــە هاوین ــرە ل ــۆی قاهی ــی رادی ــی كوردی ــال نەبەز:)پرۆگرام ــاری جەم وت

ــۆم  ــەوەی ب ــاش ئ ــارە106 ی 2010/3/29 دا(. پ ــكۆی)رووداو( ژم ــە پاش ــدە، ل دامەزرا(ب

رۆنبــووەوە، ئەگــەر واز لــە كارەكــەم بێنــم و نەچــم بــۆ زوبێــر وەك مامۆســتا، ئــەو دەمــە 

بە”ئیســتیقالەكردوو”دامدەنێن و جلكــی ســەربازیی دەكەنەبــەرم و، بەوجــۆرە دەمنێــرن 

بــۆ زوبێــر، چۆنكــە كاربەدەســتی وەزارەتــی زانیایــی، لــە پایيــزی ئــەو ســاڵەدا هەڕەشــەی 

ئــەوەی لەمــن كــرد، ئەگــەر وەك مامۆســتا نەچمــە ئــەوێ، ئــەوا وەك ســەرباز دەمنێــرن.. 

ــر. ــۆ زوبێ ــی چــووم ب بەنابەدڵ

رۆژانی ئاوارەییم لە زوبێر

زوبێــری ئــەو ســەردەمە، شــارۆچكەیەكی دەهــەزار كەســیی ســەر بەشــاری بــەرسە بــوو. 

بــە پــاس 10 بــۆ 12 خولــەك لــە بــەرسەوە دووربــوو. ئــەم شــارۆچكەیە بەنێــوی زوبێــری 

كــوڕی عەوامــەوە نێونــراوە. زوبێــر )593 ـ 656( لــە تەمەنــی 16ســاڵیدا موســڵامن بــووە 

و، لــە گەلێــك لــە شــەڕەكانی موســڵامناندا دژ بەبتپەرســتەكان و ناموســلامنەكان، لــە تــەك 

ــل(دا  ــرب الجم ــر” )ح ــەڕی حوش ــە “ش ــا ل ــداریكردووە، ت ــڵامناندا بەش ــەری موس پەیامب

ــی كــوڕی عومــران كــە  ــەر، عەل ــرازا و زاوای پەیامب ــوان ب ــەم شــەڕە لەنێ كــوژراوە، كــە ئ

بــە عەلــی كــوڕی ئەبــو تالیــب و ئیاممــی عەلــی بەنێوبانگــە و، باجــی ئایشــێی بێوەژنــی 
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پەیامبــەردا روویــداوە. شــەڕەكەش بۆیــە نێونراوە“شــەڕی حوشــر”؛ چۆنكــە باجــی 

ــراوە. دوو هەڤاڵ)ســەحابە( ــە دیلگی ــووە و ب ــەو شــەڕەدا ســواری حوشــرێك ب ئایشــێ ل

ی پەیامبــەر؛ زوبێــر و تەڵحــە؛ لــەو شــەڕەدا كــوژراون. باجــی ئایشــێ؛ كچــی ئەبوبەكــری 

ــی 9  ــە تەمەن ــی )ل ــە منداڵ ــە زۆر ب ــووە، ك ــەر ب ــە(ی پەیامب ــن جێنشــین )خەلیف یەكەمی

ســاڵیدا(، باوكــی لــە پەیامبــەر مــارەی كــردووە. دیــارە ئــەم “شــەڕی حوشــر”ە؛ شــەڕێك 

ــووە،  ــدا ب ــڵامنان خۆیان ــو موس ــو لەنێ ــار”دا، بەڵك ــڵامنان و “كوفف ــوان موس ــووە لەنێ نەب

واتــە؛ شــەڕێك بــووە لەبابەتــی ئەم”شــەڕی براكوژی”یــەی كــە لەنێــوان حیزبــە كوردییــە 

ماركســییەكان”دا روویاندا.}سەرنج:وشــەی )باجــی( الی كــورد، وەك رێزێــك بــۆ خوشــكی 

ــە فارســیدا بــووە بە)ێبجــی(. )باجــی( وشــەیەكی كۆنــی كوردییــە،  گــەورە بــەكاردێ و، ل

كــە پێوەندیــی بــە وشــەی )باگە/بــاگا(وە هەیــە، بــە مانــای )خــوا(و )مــەزن( و)گــەورە( 

و)خــاوەن(. ســەرنجی وشــەی bhege ی سانســكریتیی و بۆگــی رووســی و، وشــەی بێگــم 

ــەی  ــا وش ــووم(. هەروەه ــە )بیج ــووە ب ــدا ب ــی میرسیی ــە عەرەبی ــە ل ــدە، ك ــدی ب ی هین

)بەگ(یــش هــەر لەمــەوە هاتــووە. خاوەنــی فەرهەنگــی فارســی)معین( بــە هەڵــە وشــەی 

)بــگ(ی بــە تركــی داوەتــە قەڵــەم{.

ــەوێ  ــە ل ــەدا ك ــەو ماوەی ــە. ل ــی خۆش ــر، یادگارییەك ــەرسە و زوبێ ــە ب ــەم ل ــی رۆژان ژیان

ــم  ــیاوی كۆنیش ــت و ناس ــك دۆس ــتم و گەلێ ــە دۆس ــم ناســی و بوون ــك كەس ــووم؛ گەلێ ب

چاوپێكەوتنــەوە، لەوانــە، مامۆســتا كەمالــی ئەحمەدبــەگ و كەمــال جــەالل غەریــب كە لە 

ســلێامنییەوە پێــش مــن رەهەنــدەی بەرسەكرابــوون. هەروەهــا، مامۆســتایان عەبدولســتار 

ئەلفەزلــی و مونیــب ئەلدرووبــی كــە لــە زانســگەی بەغــدا هاوخوێنــدكاری بەشــی فیزیــك 

بوویــن. هــەر لــەو ماوەیــەدا، چ لەگــەڵ مامۆســتاكان و قوتابییــەكان و، چ بەتەنــێ، گەلێــك 

ســەفەرمكرد بەنێوچەكانــی خــوارووی عێراقــدا، بەتایبەتــی بەنێوچــەی زۆنگاوەكانــدا بــە 

“مەشحووف”)شــتێكە وەك بەلــەم( و، شــارەزای ژیانــی كۆمەڵگــەی هــەژار و دواكەوتــووی 

ئــەو ناوچانــە بــووم.

لــە هەمــووی خۆشــر بۆمــن ئەوەبــوو كــە پــاش خراپەكاریــی كاربەدەســتانی كەركــووك 

ــەم  ــەم چیرۆك ــێكی ئ ــە بەش ــت، ك ــنووری كوێ ــەر س ــۆ س ــم ب ــە دژم و، دەربەدەربوون ل

لــە  باســكردووە،  كوردیــی(دا  زمانــی  ئێتیمۆلۆژیــای  )وشــەنامەكی  پێشــگۆتنی  لــە 

زوبێــر و بــەرسە لــە نێــو قوتابییــەكان و مامۆســتاكان و كاربەدەســتانی پــەروەردە و 
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ــدا وەك  ــە كارەكەم ــووم، ل ــووك ب ــە كەرك ــە ل ــووم. ك ــت ب ــتەخەڵكەكەدا خۆشەویس راس

مامۆســتا، جێگیرنەكرابــووم، كــە دەبــوو بەپێــی قانــوون، پــاش ســاڵونیوێك جێگیربكرێــم. 

ــد  ــر )عبدالحمی ــد ئەلبەك ــتا عەبدولحەمی ــەرسە، مامۆس ــی ب ــەری زانیاری ــەاڵم بەڕێوەب ب

البكــر( كــە جارێكیــان لــە ســەمینارێكی منــدا لــە بــارەی زمانــی كوردییــەوە، لەژێــر نێــوی 

)رفــع االوهــام و دفــع التضلیــل، عــام فــی اللغــە الكردیــە مــن الدخیــل(دا بەشــداریكرد، 

رۆژی  ژ)1196(  كارگێــڕی(  )فەرمانــی  بەپێــی  پێشــامنداو،  ئاشــكرای  دۆســتایەتییەكی 

ــەوە  ــەو كات ــە ل ــە 1957/5/29ەوە)وات ــی ل ــاوە، كارەكەم ــە ئێســتەش الم م 1958/1/19 ك

كــە هێشــتا لــە كەركــووك بــووم( جێگیركــرد. بێجگــە لــەوەش، كــە مامۆســتا حەمەعەلــی 

مســتەفا قەراخــی، وەك پشــكنەر)مفتش(ی مامتاتیــك هــات بــۆ قوتابخانەكەمــان و گوێــی 

لەوانەگوتنــەوەی مــن بــوو و، لەنێــو مامۆســتاكان و كارگێــڕی قوتابخانــەدا باســی كارەكــەی 

منــی بەباشــی كــرد كارگێــڕ، مامۆســتا ســامل ئەلبەدر)البدر(گوتــی: قوتابخانەكەمــان 

شــانازی بــەم خزمــەی بەڕێزتانــەوە دەكا)ســەرنج: مەبەســت لەمــە ئەوەبــوو كــە مامۆســتا 

ــن(. ــوو وەك م ــتەفاش كوردب ــی مس حەمەعەل

هەرچەنــدە كارگێــڕی قوتابخانــە، مامۆســتا ســامل ئەلبەدر گوتــی قوتابخانەكــە ژووری ڤاالی 

زۆرە، لــە ژوورێكیانــدا، بێكــرێ، نیشــتەجێبە، سوپاســمكرد و، لەبــەر هێنــدەك هــۆ؛ لــەوێ 

ــە گەڕەكــی عەشــاری بــەرسە، ژوورێكــم بەكرێگــرت و،  ــە هوتێلێــك ل نیشــتەجێنەبووم. ل

رۆژانــە بــە پــاس دەچــووم بــۆ قوتابخانــە. جــاری وا هەبــوو، پاســەكە لــەڕێ پەكیدەكەوت، 

دەبــوو پاڵامنپێوەبنایــە، لەگــەڵ ئەوەشــدا هێنــدەك جــار، نەدەكەوتــەوەكار، ئێمــەش هــەر 

ــە  ــان ل ــەوەی قوتابخانەكەم ــەوەو، لەبەرئ ــارەكە دەبووین ــی ش ــا نێزیك ــا، ت پاڵامنپێوەدەن

قەراخــی شــار بــوو، خواحافیــزەم دەكــرد لێیــان و، ئەوانیــش بــە پاڵپێوەنــان پاســەكەیان 

دەیگرتــم،  پێكەنیــن  پاڵپێوەنانــدا  كاتــی  لــە  واهەبــوو  جــاری  گــەراج.  دەگەیانــدە 

دەیانگــوت ئــەوە بەچــی پێدەكەنــی، دەمگــوت پێكەنینــم بەخــۆم دێ، چۆنكــە “رشالبلیــە 

ــش  ــن(، كوردی ــە پێكەنی ــرۆڤ بهێنێت ــە م ــە ك ــی ئەوەی ــن كوێرەوەری مایضحك”)خراپری

ــە پێكەنیــن”. دەبێــژن “ســەربەقوڕ دێنێت

 كــە لــە پشــووی بەهــاردا ویســتم بــۆ چەنــد رۆژێــك بگەڕێمــەوە كوردســتان، لــە بەغــداوە 

ــری و  ــەعید هەولێ ــل س ــان و فازی ــا باب ــزان تەه ــەڵ بەڕێ ــووم لەگ ــییەك ب ــواری تاكس س

ژنێكــی كەركووكــی و یەكێكــی دی. تاكســیهاژۆرەكە كوڕێكــی خەڵكــی ســلێامنی بــوو و، 
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ــەواو  ــەو ت ــیی ش ــە سەرخۆش ــەوەوە ك ــۆی ئ ــوو، بەه ــادی” نارساب ــری ن ــەی بەك “بەبراك

ــەدا  ــی دیك ــەڵ ترۆمبێلێك ــەڕەقۆچی” لەگ ــە( “ش ــی قورف ــە چۆڵ ــەڕێ )ل ــوو، ل بەرینەداب

كــرد، فازیــل و تەهــا و ئــەز هەموومــان كەلەالبوویــن و، كەركووكییەكــە، كــە مریشــكێكی 

ــتا  ــەرسە و، هێش ــەوە ب ــە گەڕام ــام. ك ــاش بەجێ ــكەكەی لەپ ــدابوو،مرد و مریش لەباوەش

برینەكانــم چاكنەببوونــەوە، دوكتۆرەكانــی بــەرسە دوو مانــگ پــر رووخســەتیاندا پێــم تاكو 

ــەرسەدا، هەلهەڵكــەوت  بحەســێمەوە و بێمــەوە ســەرخۆم. لەكەشــوهەوای دۆســتانەی ب

بــۆم، گەلێــك شــت بخوێنمــەوە و، چەنــد شــتێكیش بنووســم. هــەر لــە بــەرسە لــە 1957دا 

چیرۆكــی )پاڵتــۆ(ی چیرۆكنووســی رووس نیكــۆالی گۆگــۆڵ م كــرد بــە كوردی و لــە 1958دا 

لــە بەغــدا چاپمكــرد.

راســتە، ســوننەكان و شــیعەكانی بــەرسە، زۆر گلەییــان لەیــەك هەبــوو، لــەالی مــن دەردی 

ــش  ــوون و، منی ــت ب ــن دۆس ــەڵ م ــان لەگ ــەاڵم هەردووالی ــت، ب ــان هەڵدەڕش ــی خۆی دڵ

هــەردەم هەوڵــی ئــەوەم دەدا كــە نێوانیــان لەگــەڵ یــەك خــۆش بــێ. 

كــە كودەتــای عەبدولكەریــم قاســم)1914 ـ 1963/2/8( لــە 1958/7/14دا روویدا؛هێشــتا 

مامۆســتای قوتابخانــەی نێوەندیــی زوبێربــووم، بــەاڵم لەبەرئــەوەی پشــووی هاویــن بــوو، 

لــە ســلێامنی بــووم. هەرەســهێنانی رژێمــی شانشــینیی و، دامەزراندنــی كۆمــاری عێــراق و، 

باســكردنی رامیارییەكــی تــازە لەالیــەن قاســم و كاربەدەســتانەوە، وایلەمنكــرد كــە هەوڵــی 

گەڕانــەوە بــدەم بــۆ كەركــووك، بــەاڵم ئــەو بیرخەرەوەیــەی كــە ئێمە)چەنــد مامۆســتایەكی 

كورد(دامــان بــە قاســم و ڤەژیــری زانیــاری ؛ بــۆ دامەزراندنــی )بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی 

كوردســتان( و، تەرخانكردنــی كورســییەك بــۆ زمــان و وێــژەی كوردیــی لە زانســتگەی بەغدا 

و، چاكســازیی لە سیســتەمی پــەروەردە و فێركاریــدا ؛ بووبە هۆی ســەرنەگرتنی هەوڵەكەم 

بــۆ گەڕانــەوەم بــۆ كەركــووك. لــەو ماوەیەدالــە بەغــدا، مامۆســتایەكی خەڵكــی عەنــكاوەم 

ــتە  ــە كۆمۆنیس ــوو ل ــە یەكێكب ــوو، ك ــح ب ــیس مالی ــەد فرەنس ــوی عەبدولئەح ــی؛ نێ ناس

عیراقییــە نــارساوەكان و، پێوەندییەكــی بەهێــزی لەگــەڵ دەزگــەی پــەروەردەی بەغــدا و 

قوتابخانــەكان هەبــوو. كۆمۆنیســتەكان لــەم ســەردەمەدا لــە وەزارەتــی زانیاریدا دەســتیان 

دەڕۆی و كەركووكیــان كردبــوو بــە مەڵبەنــدی چاالكــی لكــی حیزبەكەیــان لــە كوردســتاندا. 

حەزیــان بەبوونــی مــن نەدەكــرد لــەوێ. مامۆســتا عەبدولئەحــەد؛ مرۆڤێكــی رۆشــنبیربوو، 

زۆر رێــزی منــی دەگــرت و، بــاش گوێــی لــە رەخنەكانــم بەرامبــەر بــە حیزبەكــەی 
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دەگــرت، هەرچەنــدە هەوڵیــدا مبگێڕنــەوە بــۆ كەركــووك، بــەاڵم بەقســەیاننەكرد. لەســەر 

ــەم بەشــێوەی  ــی؛ كارەك ــی زانیاری ــە وەزارەت ــە ل ــی قوتابخانەك پێشــنیازی وی و، داخوازی

ــارە55762ی رۆژی 1958/12/6؛ درا  ــی وەزارەت ژم ــی فەرمان ــتەمەنی)إعارە(؛ بەپێ خواس

ــە  ــە قوتابخانەك ــاڵێك، چۆنك ــاوەی س ــۆ م ــە ب ــی جەعفەریی ــەی دوانێوەندی ــە قوتابخان ب

ــم،  ــەكردن لەگەڵ ــاش قس ــوو، پ ــك هەب ــك و فیزی ــتای مامتاتی ــە مامۆس ــتیان ب زۆر پێویس

بەخۆشــییەوە منیــان وەرگــرت، كە ســاڵەكەش تەواوبــوو، ســاڵێكی دیكــەش درێژیانكردەوە 

بــۆم. ئــەم قوتابخانەیــە لەنێــو خەڵكــدا بــە قوتابخانــەی دوانێوەندیی”مۆســكۆ” بەنێوبانگ 

بــوو، چۆنكــە زۆربــەی قوتابییەكانــی ســەر بــە حیزبــی كۆمۆنیســتی عێــراق بــوون.

قوتابخانەی دوانێوەندیی جەعفەرییە لە بەغدا

ــە،  ــەی دوانێوەندیــی جەعفەریی ــە قوتابخان ــە مامۆســتا ل ــی مــن ب ــەوەی بوون جــا لەبەرئ

ــارێ  ــتی دەزانم؛ج ــم، بەپێویس ــینی حەكی ــەید موحس ــە س ــم ب ــۆی چاوپێكەوتن ــووە ه ب

ــەردەمە  ــەو س ــی ئ ــی و هەلومەرج ــە و پێوەندییەكان ــەم قوتابخانەی ــی ئ ــێكی كورت باس

بكــەم.

ــە  ــوو ل ــیعەكان ب ــی ش ــی ئەهلی ــە، قوتابخانەیەك ــی جەعفەریی ــەی دوانێوەندی قوتابخان

ــم  ــە نازان ــەوە، ك ــازی ی ــز ق ــە(ی حاف ــت پێچ)فیلك ــووە پش ــوێنەكەی كەوتب ــدا. ش بەغ

ــا. خانوویەكــی گــەورەی  ــان ن ــەو نێــوەوە دەنارسێتــەوە ی ئێســتەش ئــەو شــوێنە هــەر ب

ــان و  ــە دروســتكرابوو. حەوشــێكی پ ــۆ قوتابخان ــی ب ــە تایبەتی ــە ب ــوو، ك ــی ب ســێ نهۆمی

پــۆڕ و ســاڵۆنێكی گــەورەی هەبــوو، كــە بــۆ كۆبوونــەوە و، وەك شــانۆش بەكاردەهێــرنا. 

لەپۆلــی یەكەمــەوە تــا پۆلــی پێنجەمــی تێدابــوو. لەوســەردەمەدا ؛ پۆلــی شەشــەم 

نەبــوو. دوانێوەندییەكەی)واتــە؛ پۆلــی چــوارەم و پێنجەمی(بەشــی زانســت و بەشــی 

ــەش،  ــە لەم ــوو. بێجگ ــی تێداب ــەت بەكچان ــێكی تایب ــی و بەش ــی بازرگان ــی و بەش وێژەی

ــاڵ و  ــا س ــی پەنج ــات، تەمەن ــۆ دەه ــی وای ب ــە قوتاب ــوو، ك ــی هەب ــێكی ئێوارانیش بەش

ــە هــەزار قوتابییــەك دەدا، ژمــارەی  پریــش بــوو. ژمــارەی قوتابییەكانــی، تێكــڕا، خــۆی ل

ــان  ــە هێندێكی ــوون، ك ــش دەب ــتا و زێری ــی مامۆس ــا س ــت هەت ــی بیس مامۆستایەكانیش

باوەڕنامــەی مامۆســتایەتییان نەبــوو، بەاڵم بەپێی پســپۆڕییان، وەك ئابوورینــاس، كیمیاگەر، 



103بۆ واڵت  |

دەرمانســاز، پارێــزەر، بژیشــك، گرێبەســتی كاتیــی دەبەســرا لەگەڵیــان مامۆســتای واشــی 

ــەوەی  ــی ئ ــێ، بەتۆمەت ــوو، ل ــۆرای هەب ــان دوكت ــتێر، ی ــەی ماجس ــە باوەڕنام ــوو ك تێداب

كــە لەگــەڵ رژێمــی “دوابــڕاو”ی شانشــینیی هاوكارییكردبــوو، نانبڕاوكرابــوو، لەبەرئــەوە، 

ــكا  ــەوێ كارب ــولەرز، ل ــە ترس ــەم و ب ــی ك ــارض( بەپارەیەك ــژ )مح ــوو، وەك وانەبێ ناچاربب

ــیان، وەك  ــوو. هێندێكیش ــەكان دەب ــووكی قوتابیی ــارد و س ــەی س ــك قس ــی گەلێ و تووش

مــن، لــە وەزارەتــی زانیاریــی، بۆماوەیــەك خوازراو)مســتعار(بوون و، بەرامبــەر بــەوەش، 

دەبــوو قوتابخانەكــە كرێیــەك بــدا بــە وەزارەتــی زانیاریــی عێــراق كــە بەمەیــان دەگــوت 

)قانوونــی خواســن و بەكرێــدان - قانــون االعــارە والتأجیــر(. چۆنكــە لەو ســەردەمەدا؛ تازە 

كۆمــاری عێــراق دامەزرابــوو، هێشــتا بەپێــی قانوونــی زەمانــی شانشــینیی كاردەكــرا، كــە 

مامۆســتاكان، وەك هیخۆیــی )ملــك(ی دەوڵــەت تەماشــا دەكــران. هــەر مامۆســتایەك وازی 

لەكارەكــەی بهێنایــە، یــان دەربكرایــە، مافــی ئــەوەی نەبــوو لــە هیــچ فەرمانگەیــەك، وەك 

كارمەنــد، دامبــەزرێ، حكوومەتیــش دەیتوانــی دەســتبەجێ جلكــی ســەربازی لەبەربــكا و 

بینێــرێ بــۆ لەشــكرگە.

قوتابخانــەی جەعفەرییــە هــی شــیعەكان بــوو، لەگــەڵ ئەوەشــدا، لەهــەر پۆلێكــدا، 

ژمارەیەكــی كــەم قوتابــی ســوننە)عەرەب و كــورد( و، چەنــد قوتابییەكــی دیانیــش 

هەبــوون. بــەاڵم ژمارەیەكــی بەرچــاو، قوتابــی كــوردی فەیلــی لــەوێ دەیانخوێنــد. چۆنكــە 

فەیلییــەكان، ئەگەرچــی قوتابخانەیەكــی ســەرەتایی خۆیانیــان هەبــوو لــە گەڕەكــی شــێخ 

ــەدا  ــەو قوتابخانەی ــدەدان ل ــەاڵم نەڕێیان ــوو، ب ــی بەغداب ــە گەڕەكــی كوردەكان ــەر، ك عوم

ــێ.  ــان هەب ــی خۆی ــی نێوەندی ــت قوتابخانەیەك ــە دەیانهێش ــن و، ن ــی بخوێن ــە كوردی ب

بەپێچەوانــەی فەیلییەكانــەوە، شــیعە عارەبــەكان و دیانــەكان و جوولەكــەكان، ئــەم 

مافــە درابووپێیــان. جارێكیــان، لــە حســەین ســەیوانی، كــە پارێزەرێكــی نێــوداری كــوردە 

ــە ســەرەتاییەكەیان و، ســەردانی  ــە بەڕێوەبەرانــی قوتابخان ــوو ل ــەكان و، یەكێــك ب فەیلیی

دوكانی)ئوســتاد( بەشــیر موشــیری دەكــرد، پرســیم، بۆچــی قوتابخانەیەكــی نێوەندیــی و 

دوانێوەندیتــان نییــە؟ گوتــی:“  ئــەوە لــە وەزیــرە كــوردەكان بپرســە. چەنــد جــار داوامــان 

ــادەن و، وەزیــرە كوردەكانیــش لەســەر ئــەوە نایەنــە قســە و هیــچ  كــردووە، لــێ، رێامنن

ناكــەن بۆمــان”. هەروەهــا گوتــی: جارێكیــان روومــان لــە وەزیــری نێوخــۆ ســەعید قــەزاز 

ــە، پاشــان  ــری زانیاریی ــە، كاری وەزی ــەوە كاری مــن نیی ــی:“ ئ ــدا، گوت ــە یارمەتیامنب ــا، ك ن



104  |  بۆ واڵت

ــە كەركــووك كــە شــاری نــەوت و كاســبی و  ــە بەغــدا ناهێنــن و ناچن ــوە بۆچــی واز ل ئێ

پــارە و كوردســتانە”، گوتــم:“  ئێمــە گەلێــك لەپێــش عارەبــدا لەبەغدابوویــن، بۆچی شــاری 

ــوردە  ــرە ك ــەو ڤەژی ــرات( ی ئ ــارە، بۆماوە)می ــن؟”. وادی ــارەب بەجێبهێڵی ــۆ ع ــان ب خۆم

ــی  ــتەی حكوومەت ــەاڵتدارەكانی ئێس ــر و دەس ــە ڤەژی ــراق، ب ــەی عێ ــەاڵتدارە كۆنان دەس

ــیدا،  ــە بێكەس ــەوە و ل ــەكان نەدای ــوردە فەیلیی ــە ك ــان ل ــە ئاوڕێكی ــڕاوە، ك ــتان ب كوردس

ــەكان.  ــە الیەنگــری شــیعە عەرەب ــان بوونەت زۆری

جــا لەبەرئــەوەی كــوردە فەیلییــەكان نەدەچوونــە قوتابخانــە حكوومەتییــەكان كــە 

ــی  ــەی نێوەندی ــە قوتابخان ــان ل ــی رووی ــوننەكانەوەبوو، بەناچاری ــە س ــت عارەب بەدەس

ــوو  ــە، دەب ــەوێ بیخوێندای ــش ل ــەر قوتابییەكی ــرد. ه ــە دەك ــی جەعفەریی و دوانێوەندی

پارەیەكــی كــەم بــدا بــە بەڕێوەبەرێتیــی قوتابخانەكــە. خــۆ ئەگــەر ئــەو قوتابییــە هــەژار 

و دەســتكورت بووایــە، شــیعەبووایە، یــان شــیعە نەبووایــە، پــارە وەرنەدەگیــرا لێــی. دیــارە 

ئــەو پارەیــەی كــە بنەماڵــەی قوتابییــە دەوڵەمەنــدەكان دەیانــدا، بەشــی تێچوو)مەرسەف(

ــەو پێنجیەكــە  ــە، ل ــەو پارەی ــەوە، بەشــێكی زۆری ئ ــەر ئ ی قوتابخانەكــەی نەدەكــرد، لەب

و”بــەش )ســەهم(ی ئیــامم” دەردەچــوو، كــە شــیعە باوەڕدارەكان؛لــە دەســكەوتی 

بازرگانــی و كاری خۆیــان دەیــدەن، كــە بــەو پێنجیەكــە دەگوترێ”خومــس”. هەر ئەمەشــە 

قوتابخانەی جەعفەرییە لە بەغدا، ئەم وێنەیە لە رۆژی 2010/06/01 گیراوە
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ــن  ــوننەكانەوە، ناچارنەب ــەال س ــەی م ــیعەكان، بەپێچەوان ــەال(ە ش ــردووە، ئاخوند)م وایك

دەســت لــە حكوومــەت پانبكەنــەوە و ببنــە گوێڕایەڵــی حكوومــەت، چۆنكــە شــیعەكان 

پێیانوایــە، هــەر حكوومەتێــك كــە حكوومەتــی خۆیــان نەبــێ، زۆردار و داگیركارە)جابــر و 

غاصــب( و، نابــێ هاوكاریــی بكــرێ. لەگــەڵ ئەمەشــدا و، بەپێــی باوەڕەكەیــان، پێیانوایــە 

ــە “جەجــاڵ”  ــك ك ــە ســەركار، واتە؛كاتێ ــدا دێت ــی جیهان ــە كۆتای ــی وان ل ــە فەرمانڕەوای ك

ــار > دژ ئاگــرەوە  ــاڵ”> دژ ئ ــە كــە لە”دژئ هەستا)ســەرنج:” جەجــاڵ” وشــەیەكی كوردیی

هاتــووە، واتــە دژ بەهێــزی رۆناكــی، كــە خودێــی خۆر)میــرا( خــوای كۆنــی كــورد بــووە( و 

كاتێــك كــە “ئیاممــی زەمــان” پەیدابــوو. )“ئیاممــی زەمــان” واتــە رزگاركــەر، بیرێكــی كۆنی 

مەزدایزم)زەردەشــتێتی(یە كــە بەپێــی ئــەوە رۆژێــك دێ”سائۆشــیانت” دێتەســەر زەوی و 

خەڵكــی ژێردەســت رزگار دەكا(. شــیعەكان هۆنراوەیەكیــان هەیــە بۆهاتنەســەر كاریــان 

لــە كۆتایــی جیهانــدا “لــكل أمــە دولــە یرقبونهــا ودولتنــا فــی أخــر الدهــر تظهــر” ماناكــەی 

ــی  ــێ كــە چاوەڕوان ــان دەب ــك دەوڵەتێكی ــی هەمــوو ئایینێ ــە:” الیەنگران بەكــوردی ئەمەی

ــی  ــە خومەین ــەم پێی ــەوێ”. ب ــدا دەردەك ــی جیهان ــە كۆتای ــەش ل ــی ئێم ــەن، دەوڵەت دەك

لــەم بــاوەڕە الیــداوە كــە )كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران(ی دامەزرانــد، كــە هێشــتا جیهــان 

ــوون” نەچــووە.  “بەرەوكۆتايب

ــە  ــوو ك ــە ب ــەو بەرنامەی ــەروەك ئ ــە، ه ــەی جەعفەریی ــە قوتابخان ــدن ل ــەی خوێن بەرنام

وەزارەتــی پــەروەردە و فێركاریــی بــۆ هەمــوو قوتابخانەكانــی عێــراق داینابــوو. جــا 

لەبەرئــەوەی قوتابخانەكــە ئەهلــی و خاوەنەكــەی شــیعەكان بــوون، زۆر هەوڵــدەدرا كــە 

ئاســتی فێركردنــی قوتابییەكانــی بــەرز رابگیــرێ؛ تاكــو حكوومــەت بیانــووی بــۆ داخســتنی 

نەبــێ. خۆشــم، كــە پێویســتی بكردایــە، هێنــدەك پاشــنیوەڕوان، وانــەی زێــدە )اضافــی(

م بەخۆڕایــی بــە قوتابییــەكان دەگوتــەوە، لەبەرئــەوە، زۆر خۆشەویســت و رێــزدار 

ــوو؛  ــك دەركردب ــك و مامتاتی ــی فیزی ــتایەكی باش ــم وەك مامۆس ــان. نێویش ــووم لەالی بووب

ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی هێنــدەك لــە دەوڵەمەندەكانــی بەغــدا كــە منداڵەكانیــان لــە 

فیزیــك و مامتاتیكــدا بــاش نەبــوون، دەیانویســت بەپــارە رامبگــرن بــۆ وانەدانــی تایبەتــی 

ــە  ــدەن قوتابیی ــە رێب ــەریانەوە، ك ــەرج بەس ــە م ــووم ب ــش كردب ــان. منی ــە منداڵەكانی ب

ــم  ــن. داخوازییەكەش ــیان پێكەوەب ــداربن و هەمووش ــەدا بەش ــەو وانان ــش ل هەژارەكانی

ــووی  ــە پش ــەوە، ك ــی دا دەگوتران ــی هەین ــە رۆژان ــە، ل ــە تایبەتییان ــەو وان ــندكرا. ئ پەس
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قوتابخانەبــوو. كارگێــڕی قوتابخانەكە، مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە، ماڵی ئاوابێ، ســاڵۆنێكی 

گــەورەی خســتبووە خزمەمتــەوە و، بەردەســتێك)فەڕڕاش( ێكــی راســپاردبوو؛ دەركــی 

قوتابخانەكــە بكاتــەوە بۆمــان و چایــی لێبنــێ بۆمــان. وانــەكان، لــە هەشــتی بەیانییــەوە 

ــۆ  ــا 13)یەكــی پاشــنیوەڕۆ( ب ــە 12ەوە ت ــر ل ــەك دەمژمێ ــوون، ی ــا پێنجــی پاشــنیوەڕۆ ب ت

ــە  ــان ل ــە دەوڵەمەنــدەكان، خواردنــی زۆری نانخــواردن و حەســانەوە دانرابــوو، كــە منداڵ

ــە  ــتەكەش، بێجگ ــدا. بەردەس ــەر هەموویان ــمدەكرد بەس ــش دابەش ــا، منی ــەوە دەهێن ماڵ

ــە، دەیگــوت “خۆزگــە قوتابخانەكــە هەمــوو  ــی، پارەیەكیشــم دەدای ــە خواردنــی خۆڕای ل

رۆژێ ئــەم خزمەتكارییــەی بەمــن رەوابدیایــە”. لــەو پارەیــەی كــە دەســتمدەكەوت، 

توانیــم یارمەتــی گەلێــك دۆســت و نادۆســتیش بــدەم، كــە هێندێكیــان، مخابــن؛ زۆر ســپڵە 

ــتگیرۆیی  ــە و دەس ــی چاك ــی لەبرێت ــە زەبیح ــی، ك ــەژار و زەبیحی ــە ه ــوون، لەوان دەرچ

لەالیــەن منــەوە، بــووە ســیخوڕی رژێمــی قاســم بەســەرمەوە. ئــەم بێڕەوشــتییەی زەبیحی، 

كــە خــۆی خســتە خزمەتــی ئــەم رژێــم و ئــەو رژێمــەوە، بــوو بەهــۆی ســەرتێداچوونی 

لــەو كارانــەدا.

ــیرین  ــەرخۆ و زمانش ــی زۆر لەس ــە، مرۆڤێك ــەن زەلزەل ــە، حەس ــەری قوتابخانەك بەڕێوەب

و رووخــۆش بــوو. یارمەتیــدەری بەڕێوەبــەر، نێــوی ئەبوشــەزا )أبــو شــذی(، واتــە باوكــی 

شــەزا، چۆنكــە كچەكــەی نێــوی )شــەزا( بــوو. دۆســتایەتیم لەگەڵــی زۆر خــۆش بــوو. ئــەم 

ــی  ــە تۆمەت ــوباتی 1963دا، ب ــە ش ــییەكان ل ــی بەعس ــای رەش ــاش كودەت ــمەینەتە، پ بەش

ئــەوەی گوایە”ســەربە ئێرانــە و دوژمنــی ناســیۆنالیزمی عــەرەب و حیزبــی بەعســی 

ســەركردە”یە، لەســێدارەدرا. ئــەم هەواڵــەم لەچەنــد قوتابییەكــی خۆم بیســت كــە قوتابیی 

دوانێوەندیــی جەعفەرییــە بــوون و، پــاش كودەتــای بەعــس، وەك پەنابــەر رایانكردبــووە 

ئەڵامنیــا. بــەو هەواڵــە، زۆر خەفەتــم خــوارد. چۆنكــە، ئەبوشــەزا، بێجگــە لــە دۆســتایەتی 

ــی  ــی گواڵن ــە مانگ ــك ل ــوو. كاتێ ــەرمەوە هەب ــی بەس ــتایەتی، چاكەیەكیش و هەڤاڵاممۆس

ســاڵی 1962دا، لــە بەغــداوە بــەرەو ئەوروپــا دەچــووم بــۆ خوێنــدن لــە ســویرسا، گەلێــك 

نووســینی رێبەندكــراو )ممنــوع(م پێبــوو، كــە ئەگــەر لــە فڕۆكەخانــە مبگەڕانایــە، دەگیــرام 

ــك  ــی كاژی ــە و باڵوكراوەكان ــتانەدا؛ كاژیكنام ــەو ش ــوان ئ ــۆم. لەنێ ــوو ب ــات دەب و كارەس

ــك  ــووك و تەن ــەزی س ــەر كاغ ــە لەس ــتی دی ك ــت و ش ــتنووس و یاداش ــك دەس و گەلێ

نووســیبوومنەوە و، دایكــم بــە جلەكانــی ژێرمــەوە درووی بــۆم. برایەكــی ئەبوشــەزا؛ كــە 
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لــە لەشــكری عێراقدا”موقــەددەم” بــوو، لەوكاتــەدا لــە فڕۆكەخانــەی بەغــدا ســەركردەی 

ــێ،  ــەی بڵ ــە بەبراك ــوت ك ــەزام گ ــە ئەبوش ــوو. ب ــیطرە( ب ــە الس ــرۆڵ )هیئ ــی كۆن بەش

باوڵێــك پەرتۆكــم پێیــە، هەمــووی پەرتۆكــی خوێندنــن و، تكایــە كارێــك بــكا گومرگێكــی 

بەلكــو  نەبــوو،  گوومــرگ  پــارەی  كەمكردنــەوەی  مەبەستیشــم  لێــم.  نەســتێنن  زۆر 

مەبەســتم ئەوەبــوو، كــە لــە فڕۆكەخانــە كەســێكی وەك ئــەو “موقــەددەم”ە ناســیاوم بــێ، 

ئێــدی نامگەڕێــن. هــەرواش دەرچــوو. لەبــەر خاتــری وی؛ شــتێكیان كەمكــردەوە بــۆم و 

نەشــمگەڕان. بەوجــۆرە ئــەو شــتانەم لــە نەمــان رزگار كــرد. خۆ ئەگــەر وانەبووایــە؛ ئەوانە 

گۆڕیــان ون دەبــوو. چۆنكــە ئــەو دانەیەی)كاژیكنامــە( كــە بــە تلینڤیــس )تایپرایتــەر(ی 

خــۆم لــە ســلێامنی تایپمكردبــوو و، كردبــووم بــە پەرتــۆك و، دابــووم بــە هاوبیــران، ســەری 

تێداچووبــوو. هاوبیــر كامیــل ژیــر ئــاگای لەمــە هەیــە.

وانەكانی ئایین لە قوتابخانەی جەعفەرییە

لــە قوتابخانــە نێوەندییەكانــی عێراقــی ئــەو ســەردەمەدا، هەفتــەی دەمژمێرێــك دانرابــوو 

ــەی  ــەو قوتابییان ــوو. ئ ــالم ب ــی ئیس ــەر ئایین ــە، ه ــت لەم ــە مەبەس ــن” ك ــۆ وانەی”ئایی ب

ــوو  ــییان دیتب ــی سێكس ــەوە خەون ــەو ش ــوون و، ئ ــڵامن ب ــان موس ــوون، ی ــڵامن نەب موس

و، فریــای خۆشن)غوســڵ( نەكەوتبــوون، كــە بەمەیــان دەگــوت “شــەیتانی بــوون”، 

مافــی ئەوەیــان هەبــوو لــە پــۆل بچنــە دەرەوە. ســەیر ئەوەیــە، لــە قوتابخانــەی 

ــەت  ــژی پەروەردە(؛بەشــێكی تایب ــە )كۆلێ ــوو ب ــەرزی مامۆســتایاندا كــە نێوەكــەی بووب ب

ــەوە  ــەر ئ ــكا. لەب ــن پەروەردەب ــەوەی ئایی ــۆ وانەگوتن ــتا ب ــە مامۆس ــوو ك ــە )ئایین(نەب ب

بەزۆریــی مامۆســتایانی زمانــی عەرەبــی دەكــران بــە مامۆســتای ئاییــن. هێنــدەك جاریــش، 

دەرچووانــی كۆلێــژی )رشیعــە(ی بەغــدا دەكــران بە مامۆســتای عەرەبــی و ئاییــن. بەاڵم لە 

كۆلێــژی )رشیعــە( كــە لــە گەڕەكــی ئەعزەمییــەی سوننینشــین بــوو، تەنــێ فیقهــی ســوننی 

ــووك،  ــی كەرك ــی خەڵك ــورد، بەتایبەت ــدكاری ك ــەك خوێن ــەوە، ژمارەی ــدرا، لەبەرئ دەخوێن

وەك شــوكر مســتەفا و ئیحســان عەبدولحەمیــد و ئەوڕەحــامن رەزا و مــەال نــووری و 

ــە  ــران ب ــرد و ك ــان تەواوك ــە( خوێندنی ــژی )رشیع ــە كۆلێ ــم و گەلێكــی دی ل عەبدولڕەحی

مامۆســتای وانــەی ئاییــن و عەرەبــی. ئــەوەی راســتی بــێ، وانــەی ئاییــن، زۆر گوێنــەدەدرا 
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ــە قوتابخانــەی  پێــی و، دەكــرا بەهۆیــەك بــۆ باشــر فێربوونــی زمانــی عەرەبــی. بــەاڵم ل

جەعفەرییــە، وانــەی ئاییــن بــە گرنــگ دەگیــرا. مامۆســتای ئاییــن دەبــوو فیقهــی ئایینــی 

شــیعەی خوێندبــێ. ئــەم بابەتــەش لەعێراقــدا، تەنــێ لــە نەجــەف دەخوێنــدرا، كــە لــەوێ 

ــرا  ــان كورســیی وانەگوتنــەوەی خــۆی هەبــوو، كــە بــەوە دەگوت ئایەتوڵــاڵكان، هەریەكەی

)الحــوزە العلمیــە( و بــە فارســیش )حــوزە علمیــە( كــە بــە كــوردی )مەڵبەنــدی زانســتی(

ــە.  ــوو و هەی ــان( هەب ــراق( و بێرووت)لوبن ــران( و نەجەف)عێ ــە قوم)ئێ ــەش ل ــە. ئەم ی

هــەر ئایەتوڵاڵیــەك چەنــد قوتابییەكــی هەبــوو، وانــەی پێدەگوتــن، بەبــێ پــارە و پــاداش. 

ئــەو قوتابییــەی هەژاربووایــە، مانگانەیەكیشــی دەبڕایــەوە بــۆی و، پــاش چەنــد ســاڵێك، 

ــلمین- ــالم و موس ــە )حوجەتولئیس ــوو ب ــەركەوتووبووایە، دەب ــدن دا س ــە خوێن ــەر ل ئەگ

ــتێكی  ــاڵ( ش ــتییەش، وەك پلەی)ئایەتوڵ ــە زانس ــەم پل ــە ئ ــلمین( ك ــالم واملس ــە االس حج

تازەكوورەیــە لــە مێــژووی فیقهــی شــیعەیەتیدا. خــۆ ئەگــەر ئــەو قوتابییــە پــر بخوێنــێ 

ــد”  ــە “موجتەهی ــە دەبێت ــەو دەم ــالە”؛ ئ ــەوە دەبێژن”رس ــێ، كەب ــەك بنووس و نامیلكەی

دیمەنێكی كۆن لە قوتابخانەی جەعفەرییە
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)مجتهــد( و مافــی دەركردنی”فتــوا”ی دەبــێ. چۆنكــە لــە زانســتدا گەیشــتووەتە پلەیــەك 

ــان  ــە: قورئ ــی ئیســالم، وات ــەی ئایین ــنایی هــەر چــوار چاوگەك ــەر رۆش ــێ لەب ــە دەتوان ك

ــە )قیــاس( و گشــتبڕیاریی)إجامع(؛  ــە و هەڵســوكەوتی پەیامبەر)حدیــث( و، خااڵن و، گوت

ــی شــەرع دەستنیشــانبكا. بڕیارەكان

مامۆستای ئایین شێخ عەبدولزەهرە ئەلسەغیر

ــە  ــپێردرابوو ب ــی س ــی عارەب ــن و زمان ــەوەی ئایی ــە، وانەگوتن ــەی جەعفەریی ــە قوتابخان ل

ــرە  ــیخ عبدالزه ــرە ئەلسەغیر)ش ــێخ عەبدولزەه ــوی ش ــە نێ ــیعە ك ــی ش ئاخوند)مەال(ێك

خۆزگــە  نەجــەف.  لــە  نــارساون  بنەماڵەیەكــی  ئەلســەغیر  بنەماڵــەی  الصغیر(بــوو. 

ــەرە،  ــدا نوێن ــی عێراق ــە پارلەمان ــتا ل ــە ئێس ــەغیرەی ك ــن ئەلس ــەو جەاللەدی ــی ئ دەمزان

ــەم،  ــەو كات ــتای ئ ــرەی هەڤاڵاممۆس ــێخ عەبدولزەه ــەڵ ش ــە لەگ ــی هەی چ خزمایەتییەك

ــاڵ  ــا س ــە پەنج ــك ل ــەن كەمێ ــە بەتەم ــەو دەم ــرە، ئ ــێخ عەبدولزەه ــادبێ. ش ــی ش رەوان

تێپەڕیكردبــوو، لــە خانوویەكــی كرێــدا دەژیــا لــە گەڕەكــی ئەعزەمییە)اعظمیــە(ی بەغــدا. 

شێخ عەبدولزەهرە
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جلكــی مەالیانــەی شــیعەی لەبەردابــوو. ماوەیــەك پێــش مــن، بەڕەزامەندیــی وەزارەتــی 

ــی  ــن و زمان ــتای ئایی ــە مامۆس ــوو ب ــینیدا، كراب ــەردەمی شانش ــف(و، لەس زانیاریی)معاری

عارەبــی، لەگــەڵ ئەوەشــدا، مانگانەكــەی كەمربــوو لــە مافــی خــۆی. بەڵێنیاندابــوو پێــی 

كــە مووچەكــەی بــۆ راســتبكەنەوە، بــەالم بۆیــان نەكردبــوو. خــۆی بەبەشــخوراو دەزانــی، 

ــبوو. كەواش

بەڕێوەبەرێیتــی قوتابخانەكــە و كــۆڕی مامۆســتایان، مامۆســتا شــیخ عەبدولزەهــرە و 

منیــان كردبــوو بــە “لیژنــەی كۆنــرۆڵ” )لجنــە االنضبــاط( بــۆ لێپرســینەوە و بەدواداچــوون 

و چارەســەركردنی ئــەو كێشــانەی كــە لــە نێــوان قوتابــی و قوتابــی و، قوتابــی و 

مامۆســتادا روویانــدەدا. ئــەم كێشــانەش، لــە قوتابخانەیەكــی وا گــەورە و چڕوپــڕ و، پــاش 

هەرەســهێنانی رژێمــی شانشــینیی فەیســەڵ و هاتنەكایــەی فەرمانڕەوایــی كۆماریــی 

قاســم، یەكجــار زۆربــوون، بەتایبەتــی، پــاش ئــەوەی بەعســییەكان و ناسیۆنالیســتە 

ــی  ــەوە و دوژمنایەتیكردن ــە ئاژاوەنان ــارس؛ كەوتن ــال عەبدولن ــەربە جەم ــی س عەرەبەكان

عەبدولكەریــم قاســم و كۆمۆنیســتە هەڤاڵبەندەكانــی. ئەوەبــوو لــە 8 ی مارتــی 1959دا، 

ــە  ــی ل ــازم تەبەقچەل ــن ن ــم روك ــڵ و زەعی ــە مووس ــەواف ل ــاب ش ــد عەبدولوەه عەقی

كەركــووك و عەقیــد عەبدولســەالم عــارف)1917 ـ 1966/4/13( لــە بەغــدا، بەپشــتگیریی 

ــە،  ــەو هەوڵ ــە ئ ــم، ك ــە قاس ــردن دژ ب ــی كودەتاك ــی و هەوڵدان ــە سەركێش ــارس، كەوتن ن

ــی  ــی و جەربەزەی ــی و ئازایەتی ــتەفا بارزان ــی مەالمس ــرە چەكدارەكان ــی الیەنگ بەیارمەتی

ــدا،  ــڵ و بەغ ــە مووس ــتەكان ل ــەی كۆمۆنیس ــاندانی جەماوەران ــی و، خۆپێش ــوەر مای ئەن

ــرا  ــی ك ــرا و دادگەی ــی گی ــوژرا و تەبەقچەل ــك ســەركوتكرا. شــەواف ك ــد رۆژێ ــاش چەن پ

و لەســێدارەدرا. عەبدولســەالمیش كــە كرابــوو بــە ســەفیری عێــراق لــە ئەڵامنیــا و 

ــەوە  ــەوافدا، بەدزیی ــەرای ش ــش ه ــەی پێ ــەی دیك ــە كودەتای ــداریكردنی ل ــازی بەش بەنی

ــی  ــرا و فەرمان ــی ك ــرا و دادگەی ــە 1958/11/5 گی ــە ل ــە فڕۆكەخان ــدا، ل ــووەوە بەغ گەڕاب

ــی  ــە چەپییەكان ــرد. قوتابیی ــەی جێبەجێنەك ــم فەرمانەك ــەاڵم قاس ــەردادرا، ب ــی بەس مردن

ــوردە  ــی ك ــوون، بەتایبەت ــراق ب ــتی عێ ــی كۆمۆنیس ــەربە پارت ــەی س ــە، ئەوان جەعفەریی

ــە  ــد. ك ــی ســەربە بەعســیان دەرسەوان ــە قوتابییەك ــك ؛ ل ــەكان، هــەر رۆژە ناڕۆژێ فەیلیی

داڵــك خیزە)دایــك حیزە(بەعســییە”،  دەمگــوت؛ بۆچــی وادەكــەن، دەیانگوت”ئــەو 

حكوومەتیــش، بەپێــی رێنوێنیــی قاســم و الیەنگرەكانــی، لەســەریانینەدەكردەوە. ئەمــەش 
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ــە،  ــەری قوتابخانەك ــان بەڕێوەب ــەوە، رۆژێكی ــێواند. ئالەم ــەی دەش ــی قوتابخانەك هێمنی

مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە گوتی: “مامۆســتا جەمــال؛ تۆیــش كوردیت وەك ئــەم فەیلییانە، 

بەڕاســتی زۆر كێشــە و نائارامیــی دروســت دەبــێ بۆمــان، ناكــرێ كارێكــی وابكەیــت كــە 

هێنــدە دەســت لــە قوتابییــە بەعســییەكان نەوەشــێنن و ئــاژاوە دروســت نەبــێ بۆمــان”. 

ــك  ــەكان جارێ ــیعە عەرەب ــژن؛ ش ــەكان دەبێ ــە فەیلیی ــز: قوتابیی ــتای بەڕێ ــم “مامۆس گوت

بندەســن ؛ چۆنكــە شــیعەن و ســوننی نیــن، ئێمــەی فەیلــی دووجــار بندەســتین، چۆنكــە 

ــە،  ــەم بەغدای ــەتهەزارێكین ل ــد س ــە چەن ــە ك ــێ ئێم ــۆچ دەب ــین. ب ــش و شیعەش كوردی

مافــی ئەوەمــان نەبــێ بــە زمانــی خۆمــان بخوێنیــن و، هیــچ مافێكــی دیكەشــامن نەبــێ؟ 

مامۆســتا حەســەن كەمێــك مــات بــوو، ئەوجــا گوتــی باشــە چارچییــە؟ گوتــم: رێمبــدەن؛ 

بــا وانــەی زمانــی كوردیــی و مێــژووی كــورد بڵێمــەوە پێیــان و، بەرامبــەر بــەوەش هیــچ 

پارەیەكــم نــاوێ. مامۆســتا حەســەن گوتــی؛ باشــە بەســەرچاو. نامــەی نووســی بــۆ 

وەزارەتــی زانیاریــی كــە ئــەو دەمــە دوكتــۆر ســەدیق ئەترووشــی بادینانــی، زاوای هەمــزە 

ــزە  ــردی رێســان خامنــی خوشــكی هەم ــە: مێ ــی )وات ــالی ســكرتێری گشــتیی پارت عەبدوڵ

عەبدوڵــاڵ( بەرپرســیاری بەرنامــەی خوێندنــی قوتابخانــەكان بــوو لــە وەزارەت، كــە پــاش 

كودەتــا؛ بۆیاخــی كۆمۆنیســتیی لەخــۆی دابــوو. كــە وەرام هاتــەوە بۆمــان، ســەدیقەفەندی 

ــە”. ــدا نیی ــە بەرنامــەی خوێندن ــی كــوردی ل ــەوە، چۆنكــە زمان ــن ب فەرمووبووی”رێنادەی

حەســەن زەلزەلــە، بەمــە زۆر تێكچــوو. گوتی:”أشــوف صاحبكــم دیعارض”)دەبینــم 

ــە  ــرادەری ئێمەی ــە نەب ــەو كابرای ــتا، ئ ــم “مامۆس ــە(. گوت ــە دژی ئەمەی ــان ل برادەرەكەت

ــك  ــد رۆژێ ــاش چەن ــی خۆیەتی”.پ ــرادەری بەرژەوەندی ــە، ب ــرادەری كەســی دیكەی و، نەب

مامۆســتا رەفیــق حیلمــی كەكرابــوو بــە پشــكنەری مامتاتیــك لــە وەزارەتــی زانیاریــی، هات 

ــە  ــاش وانەك ــوو. پ ــوو، ئامادەب ــر ب ــە جەب ــدا ك ــی من ــە وانەیەك ــان و، ل ــۆ قوتابخانەكەم ب

چووینــە ژووری بەڕێوەبــەر و، حەســەن زەلزەلــە بەباشــی باســی منــی بــۆ رەفیــق حیلمــی 

ــووم”.  ــی باوكــی ب ــەوە دەناســم؛ هاوڕێ ــە منداڵیی ــق حیلمــی گوتی”جەمــال ل كــرد؛ رەفی

ئەوجــا بەجۆرێــك لەبــارەی منــەوە كەوتەقســە، كــە حەســەن زەلزەلــە گوتی”هیوامــان وایە 

هــەر لــەالی ئێمــە مبێنێتــەوە”.

جارێكیــان رێكەوتێكــی پێكەنینهێنــەر لەنێــوان شــێخ عەبدولزەهــرە و قوتابییەكــی كــوردی 

فەیلییــدا روویــدا. ئەمــە، پــاش ئەوەبــوو كــە بەعســییەكان )لەنێوانیانــدا ســەددام حســێن 
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ــە ترومبێلەكــەی قاســم  ــان ل ــری( لەســەر شــەقامی رەشــید تەقەی و عەبدولوەهــاب غری

كردبــوو و، قاســمیان برینداركردبــوو، كــە لەوێــدا غریــری كــوژرا و، ســەددام بەبرینــداری 

رایكــرد بــۆ ســووریا. قوتابییە كــوردە فەیلییەكــە؛ لەكاتــی وانەگوتنەوەیەكی مامۆســتایەكدا، 

نامەیەكــی بــۆ هاوقوتابییــەك نووســیبوو، گوایــە ئــەو قوتابییــەی هەڤاڵــی كردبــوو 

ــی  ــە پیرۆزبای ــتان”، ك ــاری كوردس ــەرۆكی كۆم ــە “س ــوو ب ــی كردب ــم” و، خۆش ــە “قاس ب

ــوو، دای  ــەی لێگرتب ــتاكە نامەك ــا مامۆس ــوو. ج ــی كردب ــم” ی قوتاب ــە “قاس ــەالمەتی ل س

بــە ئێمە)لیژنــەی كۆنــرۆڵ(. كــە قوتابییەكــە هاتــە بەردەمــامن، شــێخ عەبدولزەهــرە زۆر 

تووڕەبــوو و، دەســتی كــرد بــە جنێــودان بــە قوتابییەكــە. وامزانــی پێیدەڵــێ تــۆ منداڵێكــی 

جیابوونەوەخوازیــت ـ بــەاڵم ئــەو گوتــی: “هــەی ســەگی كــوڕی ســەگ، تــۆ خۆت كــردووە 

ــتووە؟”  ــی دانیش ــزمانە بۆچ ــتەفا بەس ــەو مەالمس ــەی ئ ــتان، ئ ــەرۆككۆماری كوردس بەس

قســەكەی بەتــەواوی بــە عارەبــی وابوو)كلــب ابــن الكلــب، انــت مســوی نفســك رئیــس 

جمهوریــە كوردســتان ـ لعــد هــذا املســكین مــال مصطفــی گعدتــە شــنو؟!”( قوتابییەكــە 

شــپرزەببوو، گوتی”مامۆســتا بۆخاتــری خــوا، حــەدم چییــە خــۆم بكــەم بــە مــەال مســتەفا! 

ئــەز هێنــدی پێالوێكم”)انــا شــحدی اصیــر مالمصطفــی، أنــی بگــد القونــدرە(.

لەنێــوان قوتابییــەكان و مامۆســتاكان و شــێخ عەبدولزەهــرەدا گاڵتەكــردن زۆربــوو، 

جارێكیــان لەالبۆر)مختــرب( ترومپــا زلەكــەی ئامێــری مەنگەنــەی ئاویــی دیارنەبــوو، 

لەبەرئــەوەی جاروبــار شــێخ  قوتابییــەكان گوتیــان الی شــێخ عەبدولزەهرەیــە. جــا 

عەبدولزەهــرە دەهاتــە الم بــۆ البــۆر، پێموابــوو قســەكە راســتە. بــە قوتابییەكــەم گــوت” 

دەبچــۆ بــۆالی شــێخ، كــە لــە پۆلێكــی دی خەریكــی وانەگوتنەوەبــوو، بڵــێ تكایــە ترومپــا 

گەورەكــە بنێــرێ بۆمــان”. توومــەز ئــەم قســەیە راســت نییــە و بــۆ گاڵتەیــە، كــە منداڵەكــە 

ــا  ــە ترومپ ــتیان ب ــۆر پێویس ــدەرێ، لەالب ــەم ب ــا زلەك ــتا ترومپ ــووی مامۆس ــوو گوتب چووب

ــەی”  ــۆ “هینەك ــاژەی ب ــت ئام ــە، بەدەس ــۆ گاڵتەپێكردن ــوو ب ــێخیش وایزانیب ــە، ش زلەكەی

خــۆی كردبــوو، گوتبــووی “كــوڕم هــەر ئــەم ترومپایــەم هەیــە، دەتانــەوێ بیبــەن”. كــە 

منداڵەكــە گەڕایــەوە، گوتــی “شــێخ نەیــدا بــە مــن”، لەبەرئــەوە خــۆم چــووم، هــەر چــاوی 

ــرد  ــەت باســی نەك ــەی قوتابییەك ــت؟ ئ ــش هاتی ــەوە تۆی ــای ئ ــی:” ئ ــەوت گوت ــن ك بەم

بــۆت؟”، ئەوجــا تێگەیشــتم و پچــڕام لەبــەر پێكەنیــن. شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی:” ئاخــر 

كابــرا، ئــەز مامۆســتای ئایینــم، یــان مامۆســتای فیزیــا؟ كاری مــن باســی خــوا و پەیامبــەر و 
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شــەیتان و جنۆكەیــە. كارم بــە ترومپــای زل و بچــووك چییــە؟”، گوتــم” قوتابییەكانم گوتیان 

ــن  ــە، بابێ ــای من ــە ترومپ ــەر پێویســتیان ب ــێ، ئەگ ــڕەش ب ــی: “دە روویان ــە”. گوت الی تۆی

بیبــەن”. كــە گەڕامــەوە پۆلەكــەی خــۆم، قوتابییەكــە هەواڵەكــەی بــۆ پۆلەكــە گێڕابــووەوە؛ 

ــەك شــێخ  ــان بیســت، ماوەی ــتاكانی دی ئەوەی ــە مامۆس ــە پێكەنینێكــی زۆر. ك ــوو ب بووب

ــر( بانــگ دەكــرد. ــا زلەكــە” )أبوملكبــس الكبی ــاوی ترومپ ــان بە”پی عەبدولزەهرەی

شیعەكان، زۆر باوەڕیان بە سەركردە ئاینییەكانیان هەیە، كە بەمانە دەڵێن”مەرجەعییەت”. 

ــۆ الی  ــای گەڕانــەوە دەگەیێنــێ ب ــەكاردێ، مان ــە فارسیشــدا ب ــە و ل ئــەم وشــەیە عەرەبیی

زانــا و شــارەزا و خواپەرســت و راســتگۆیەك، بەنیــازی پرســپێكردن و راوێژپێكــردن؛ 

ــە  ــوون ل ــان دوودڵیــی و دڵنیانەب ــە راســتی و ناڕاســتیی شــتێك، ی ــدا ل لەكاتــی گومانكردن

هەڵوێســتی پێویســت بەرامبــەر بــەو شــتە؛ جائــەو شــتە رووداوێــك بــێ، یــان كردارێــك 

بــێ. پێموایــە؛ نێزیكریــن وشــە لــە زمانــی كوردیــدا بــۆ ئــەو مەبەستە”پرســپێكراو”، یــان 

“راوێژپێكــراو”ە. شــایەنی باســە، شــیعەكان هەریــەك راوێژپێكراویــان نییــە، بەڵكــو هــەر 

ئایەتوڵــاڵ و هــەر موجتەهیدێــك، دەتوانــێ مریــدی خــۆی هەبــێ و ببێتــە راوێژپێكــراوی 

ــەر”،  ــە “چاولێك ــد( وات ــە دەگوترێ”موقەللید”)مقل ــەو مریدان ــۆی، كەب ــی خ الیەنگرەكان

یــان الســاییكەرەوە.

لەنێــو ئایەتوڵاڵكانــدا دەســتەیەك هــەن، بەژمــارە كــەم، بــە ئایەتوڵاڵهولعوزمــا )ئایەتــواڵی 

مــەزن( نــارساون. لەنێــو ئەمانەشــدا، یەكێــك دەستنیشــاندەكرێ كــە دەبێتە”جێگــری 

ــان” و  ــی زەم ــە “ئیامم ــوو، ب ــی ونب ــە ئیامم ــب(، ك ــام الغائ ــب االم ــی ونبوو”)نائ ئیامم

ــدا  ــی جیهان ــە كۆتای ــە ل ــی زەمان ــەم ئیامم ــرێ. ئ ــش نێودەب ــدی چاوەڕوانكراو”ی “مەه

ــەم  ــەوە. ئ ــی پاكدەكات ــان لەبێدادی ــا و جیه ــاڵ( لەنێودەب ــاڵ )دژئ ــەوێ و جەج دەردەك

ــای:  ــتیدا هەیە)تەماش ــی زەردەش ــە و، لەكێش ــورد و ئێرانیی ــی ك ــی كۆن ــەش رامانێك رامان

جەمــال نەبــەز: )فەلســەفە و رامانــی یارســانی لــە فەرهەنــگ و كۆمەڵگــەی كوردەواریــدا( 

ــر 2009(. ــەم ژ)10( ـ هەولێ ــە )كۆبەره بك

شــایەنی باســە، هــەر كەســێك بگاتــە ئــەو پلەوپایەیــە، گەورەتریــن كەســە لەنێــو 

شــیعەكانی هەمــوو جیهانــدا، كــە باوەڕدارەكانیــان روویتێدەكــەن و، گــوێ لــە فتــواكان و 

راوێژەكانــی دەگــرن، بــێ رەخنەلێگرتــن و گومانلێكــردن. منوونەیەكــی ئەمــەش خومەینــی 

بــوو كــە پــاش شۆرشــی گەالنــی ئێــران، ئــەو نێــو وپلەیــەی پێــدرا و، نێونرا”ئیــامم” كــە 
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دەبــوو نێوبــرنێ “جێگــری ئیــامم” ؛ نــەك “ئیــامم”. دە ئــەو كەســەی ئــەو پایــە بــەرزەی 

هەبــوو لەوكاتــەدا، كــە ئــەز لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە بــووم، ئایەتوڵاڵهولعوزمــا ســەید 

موحســینی حەكیــم بــوو، كــە لەنەجــەف دادەنیشــت و، ئــەم نازنێــوە )ئایەتوڵاڵهولعوزمــا(

ی بەكارنەدەهێنــا و، خەڵكیــش هــەر بە”ســەیید”، واتــە؛ نــەوەی پەیامبــەر نێویاندەبــرد.

سەفەرێك بە حیللە و كەربەال و كووفەدا بۆ نەجەف
بۆ دیداری سەیید موحسینی حەكیم

 

ــبەینێ  ــۆ س ــە ب ــان؛ ك ــۆ قوتابخانەكەم ــات ب ــوو، هەواڵه ــزی 1959 ب ــی زووی پای رۆژێك

و  قوتابیــان  دەرزیلێدانــی  بــۆ  المــان  دێنــە  تەندروســتی  فەرمانگــەی  كارمەندانــی 

مامۆســتایان و كارمەنــدان دژ بــە نەخۆشــیی گرانەتــێ، كــە ئــەو رۆژە دەكــرا بــە پشــووی 

قوتابخانەكــە، بەڕێكــەوت؛ دوو رۆژ دوای ئــەو رۆژەش هــەر پشــوو بــوو، ئێســتە نایێتــەوە 

بیــرم لەبەرچــی وابــوو، لــێ 3 رۆژ لەســەر یــەك قوتابخانــە نەبــوو. شــێخ عەبدولزەهــرە 

ــم  ــت؟” گوتم؛”بەڕاســتی جــارێ نازان ــەو ســێ رۆژە چــی بكەی ــای ئ ــی گوت”بەتەم بەمن

چبكــەم و هێشــتا بڕیــارم نــەداوە، وابزانــم ناهێنــێ بــۆ تاكــە رۆژێــك بچمــەوە كوردســتان، 

چۆنكــە رۆژێــك بەمســەر و رۆژێــك بەوســەرەوە دەڕوا”، گوتــی: “باشــە، چۆنــە پێكــەوە 

ــۆ الی  ــەم ب ــەف بتب ــە نەج ــەف و، ل ــە و نەج ــەال و كووف ــۆ كەرب ــن ب ــەفەرێك بكەی س

ســەید موحســینی حەكیــم، بالــەوێ یەكــدی بناســن و، لــە كەربــەال و نەجەفیــش شــوێنە 

پیرۆزەكانــت پێشــاندەدەم، وەك ســەحەنی ئیــامم عەلــی و ..هتــد” گوتــم “زۆرباشــە و زۆر 

ســوپاس”.

ــوڵ و  ــورد دەبێژن”كەرك ــوو، وەك ك ــم نەب ــاڵ و منداڵ ــووم و م ــەز گەنجێكــی ســەڵت ب ئ

بارســووك”بووم؛ لە”هۆتێــل رەشــیدی ئــەو ســەردەمە” كــە هەمــووی چەنــد هەنگاوێــك 

بەكرێگرتبــوو.  مانگانــە  بــە  بچووكــم  ژوورێكــی  دووربــوو،  قوتابخانەكەمانــەوە  لــە 

ژوورەكــە تەختێكــی نووســن و مێزێكــی بــۆ نووســین و نانلەســەرخواردن و دوو كورســی 

و دەستشــۆركێك و دۆاڵبێكــی گچكــەی تێدابــوو. مافــی ئەوەشــم هەبــوو؛ گەرماو)حــامم(

ی هۆتێلەكــە بەكاربێنــم بۆخۆشــن. بەڕێوەبــەری هۆتێلەكــەش گەنجێكــی تلكێفــی 

زمانشــیرین بــوو. كوردێكــی زۆریــش روویــان لــەو هۆتێلــە دەكــرد، بەتایبەتی خوێنــدكاران 
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و رامیــاران، لەوانــە رەحمەتــی ســاڵح یوســفی و عومەردەبابــە. هــەر بەرامبــەر هۆتێلەكــە، 

چێشــتخانەی”عەمۆ ئەلیــاس” هەبــوو، كــە هــی پیاوێكــی ئەلقۆشــی بــوو، بەهــۆی 

بــرادەرە ئەلقۆشــییەكامنەوە، وەك مامۆســتا مووســا نــووح و عەبدولڕەحیــم ئیســحاق، كــە 

لــە كەركووكــەوە هاوڕێیتیــامن لەگــەڵ یــەك بەســتبوو، پــاش كودەتــای قاســم هاتبووونــە 

و، عەبدولڕەحیمیــش، وەك  كــەرخ  و، مووســا وەك مامۆســتای دوانێوەندیــی  بەغــدا 

ســكرتێری گشــتیی ســەندیكای كرێكارانــی عێــراق، عەمــو ئەلیاســیش ببــوو بــە ناســیاوم. 

خواردنێكــی خــۆش و خاوێــن و بەڕێــژە هەرزانــی هەبــوو. لەبــەر ئــەوە؛ مشــووری 

چێشــتلێنانم نەدەخــوارد و، كاتــی پــاش قوتابخانــەم، بەخوێندنــەوە و نووســین و چاالكــی 

ئایەتوڵاڵهولعوزما سەید موحسین حەكیم
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رۆشــنبیریی ورامیارییــەوە دەبردەســەر. ئێوارانیــش كــە كاتــم هەبووایــە، دەچوومــە 

دوكانەكــەی )ئوســتاد( بەشــیر موشــیر و، بــە دیدەنی)ئوســتاد( و هاوواڵتیانــی كــوردی لــە 

ــەوە و  ــی خوێندن ــگ، خەریك ــووەوە. شــەوانیش تادرەن ــك، چــاوم رۆندەب ــوو بابەتێ هەم

ــووم. نووســین دەب

 هــەر ئــەو رۆژەش، دەســتبەجێ پــاش دەرزیلێــدان، لەگــەڵ مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهــرە 

پێكــەوە كەوتینــەڕێ. لەپێشــەوە، بەســواری پاســێكی گچكــە چوویــن بــۆ حیللــە و چەنــد 

ــە  ــا ئەوكات ــە ت ــراد(م دی ك ــی االك ــی كوردان)ح ــەوەو، گەڕەك ــەوێ ماین ــك ل دەمژمێرێ

نێوەكــەی هــەر وەك خــۆی مابــوو، بــەاڵم كوردەكانــی توابوونــەوە: هــۆزی گاڤانــی 

ــان دروســتكردووە. ئەوجــا  ــان”، شــاری حیللەی ــە “جاب ــە ب ــەرەب كردوویان ــە ع ــورد، ك ك

كەوتینــەڕێ بــەرەو كەربەال}كــە دەڵێــن نێوەكــەی لــە “كەرب”)كــرب( و “بەال”)بــال(

ــەو  ــەالی ئ ــارەی دانیشــتووانی كەرب ــووە{. ژم ــەوە هات ــەت و كوێرەوەری”ی ــە “خەف ـ وات

ــی  ــوو، كەچ ــر ب ــەف گچكەت ــە نەج ــوو، ل ــێك دەب ــەی شەستهەزاركەس ــەردەمە، نێزیك س

مەزاری ئیامم حوسێن
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كەربــەال پێتەختــی ســتانەكەبوو. دەوروبــەری كەربــەال، هەمــووی بــاخ و بێســتانی خورمــا 

و میوەبــوو. لەكەربــەال؛ چووینــە ســەر گــۆڕی حســەینی كــوڕی ئیاممــی عەلــی و گــۆڕی 

عەباســی بــرای كــە لــە تەنیشــتییەوە نێــژراوە. حســەین لــەم شــارەدا بەدەســتی الیەنگرانی 

مەعاویــەی كــوڕی ئەبوســوفیان، كــە بنووســی رسوش )وەحــي( پەیامبــەر بــووە، كــوژراوە. 

شــیعەكان هەمــوو ســاڵێك لــە ســاڵیادیدا پرســە دەگێــڕن بــۆی و لەخۆیانــدەدەن و جنێــو 

بــە یەزیــدی كــوڕی مەعاویــە دەدەن و تفونەحلەتــی دەكــەن بەتایبەتــی لــە رۆژی 

ــە زۆر  ــرە، ك ــێخ عەبدولزەه ــیاوێكی ش ــی ناس ــە دوكان ــەوە، چووین ــاش ئ ــورادا”. پ “عاش

بەگەرمیــی بەخێرهاتنامنــی كــرد و، تەلەفۆنــی كــرد بــۆ ژنەكــەی و، بــە فارســی پێیگــوت 

ــوت، باشــە  ــتبكا، پێیگ ــوو خــواردن دروس ــی نەب ــەی كات ــوو ژنەك ــە، وادیارب ــی هەی میوان

ناتوانیــت بێجگــە لــە پــاڵو شــتێكی دیكــەش دروســتبكەیت؟ “لــەوەدا شــێخ عەبدولزەهــرە 

ــارە  ــم، “وادی ــێ”. گوت ــال فارســی دەزان ــتا جەم ــە؛ مامۆس ــوت “وریاب ــەوە پێیگ بەپێكەنین

ــەرییەوە،  ــار بەس ــن بەب ــە ببی ــاكا ئێم ــت ن ــتی پێویس ــە و، بەڕاس ــی نیی ــەی كات خێزانەك

لــە شــوێنێك نــان دەخۆیــن”. بــەاڵم كابــرا بەرۆكــی بەرنەدایــن و لــە كۆڵامننەبــووەوە و، 

بردینییــە ماڵــی خــۆی، لــەڕێ، مریشــكێكی ئاوەڕووتكــراوی كــڕی و، كەچووینــە ماڵــەوە، 

ــاڵو  ــە پ ــد و ب ــە، مریشــكەكەی كواڵن ــوو، خــۆی رۆیشــتبوو، پیاوەك ــاڵوی لێناب ــەی پ ژنەك

و نانــەوە خواردمــان. لــە قســەكردندا و، لــە زمانشــیرینی لــە ســنووربەدەر و، دەربڕینــی 

ــە فارســە،  ــەوت ك ــییەوە، بۆمدەرك ــە زاری فارس ــە كەوتوونەت ــەی ك ــەو وشــە عەرەبییان ئ

هەرچەنــدە بــە عەرەبییەكــی بێگرێوگــۆڵ قســەیدەكرد. داوای لێبووردنــی كرد؛گوتــی 

خزمێكــی نێزیكــی ژنەكــەی نەخۆشــە و، پێویســت بــووە بچــێ بــۆ ســەردانیان. لــە كاتــی 

ــی  ــان حیزبێك ــیعەكان بەتەم ــی” ش ــرە گوت ــێخ عەبدولزەه ــیاوەكەی ش ــەكردندا، ناس قس

ئیســالمی دروســتبكەن، بــەاڵم هێشــتا بڕیاریاننــەداوە؛ ئایــا حیزبەكــە هــەر بــۆ شــیعەكان 

بــێ، یــان بــۆ شــیعەش و ســوننەش بــێ”. شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی:“ حیــزب و 

ــە”. خانەخوێكەمــان  ــر ئاینزاگەریی)طائفیە(ی ــەوەش خراپ ــە، ل حیزبایەتیــی شــتێكی خراپ

دەیگوت؛”شــیعە زۆرینــەن، بۆچــی دەبــێ حكوومەت هەر بەدەســت ســوننەكانەوە بێ؟”، 

ئــەز كــە بێدەنــگ دانیشــتبووم؛ كابــرا روویكــردە مــن و گوتــی: “ئــەی باشــە تــۆ دەڵێــی 

چــی؟ “، گوتــم “ئــەز كــوردم”. كــە ئــەوەم گــوت كابــرا بــە دەنگــی بــەرز گوتــی: “بەخــوای 

ــردووە؟”،  ــوە ك ــۆ ئێ ــراق چــی ب ــە ســوننییەی عێ ــەم حكوومەت ــەورە ســویندتدەدەم، ئ گ
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ــراو و  ــی زۆرلێك ــە؛ گەلێك ــەر ئەوەی ــەاڵم هون ــێ؛ ب ــێك دەیزان ــوو كەس ــەوە هەم ــم ئ گوت

ــرەك  ــرا ژی ــەكا، كاب ــتر ن ــە بندەس ــتێكی دیك ــوو، بندەس ــتی ب ــە رۆژێ دەس ــت، ك بندەس

بــوو، لەقســەكەم گەیشــت و، گوتــی: “ئەگــەر شــیعە دەســتیان هەبــێ لــە عێراقــدا، لەگەڵ 

ئێــوە خراپنابــن”. گوتــم “لەوبارەیــەوە ناتوانــم هیــچ بێــژم، چۆنكــە جــارێ هەردووالمــان 

ــن و  ــەر ئایی ــەربە ه ــەكار س ــمگوت، “زۆردار و خراپ ــە”. ئەوەش ــت نیی ــامن بەدەس هیچ

ــا زۆربــەی زۆری موســڵامنانی كــورد  ــە. ئەوەت ــزا و رەگــەز و گەلێــك بــێ، هــەر خراپ ئاین

لــە عێراقــدا ســوننین و كەمەیەكیــان شــیعەن، بــەاڵم هەردووكیــان وەك یــەك بندەســت و 

ــخوراون”. بەش

ســتانی  بــە  ســەر  بــوو  قەزایــەك  كوفــە  كوفــە.  بــەرەو  كەوتینــەڕێ  ئــەوە  پــاش 

ــوو.  ــەوە دوورب ــە نەجەف ــەك ل ــا بیســت خول ــك ت ــرا چارەكێ ــەال، بەترومبێلێكــی خێ كەرب

ــۆ  ــەی ب ــارە؛ پیرۆزییەك ــەم ش ــێك دەدا. ئ ــتهەزار كەس ــە بیس ــۆی ل ــتووانەكەی، خ دانیش

ــووە.  ــی ب ــی عەل ــەت(ی ئیامم ــینیی )خەالف ــدی جێنش ــە مەڵبەن ــە ك ــیعەكان لەوەدای ش

مەزاری ئیامم عەلی
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عەلــی، لــە ســاڵی 656دا، وەك چوارەمیــن جێنشــینی پەیامبــەر، هاتەســەر كار. شــیعەكان 

ــن مانگــی  ــە دەیەمی ــە ل ــوداع( ك ــاری مااڵواییدا)حجــە ال ــە وت ــەر، ل ــە پەیامب ــە ك پێیانوای

كۆچیــدا داوێتــی، عەلــی كردووە بەجێنشــینی خــۆی، بــەاڵم خەلیفەكانــی دی گزییانكردووە 

لێــی. دەبــێ ئــەوە بزانیــن كــە عەلــی لــە بنەماڵــەی عیمرانــە و، لــە قورئانیشــدا ســوورەتێك 

هەیــە بەنێــوی )ئالــی عمــران(. لــە كووفــە، چووینــە مزگەوتەكــەی كــە یەكەمیــن ئیاممــی 

شــیعەكان)عەلی( لــە ســاڵی 661 ز و لــەو مزگەوتــەدا، بەدەســتی عەبدولڕەحامنــی كــوڕی 

ــە  ــراوەو، ل ــە “خــەوارج”ەكان، بریندارك ــووە ل ــە یەكێكب ــری ك ــی حەمی مولجیمــی مورادی

ئەنجامــی ئــەو بریندارییــە و، ژەهراوییبوونــی شمشــێرەكەوە، كۆچیدواییكــردووە. كووفــە 

لــە ســاڵی638 دا؛لەالیەن ســەعدی كوڕی وەققــاس ەوە دروســتكراوە. ماوەیــەك مەڵبەندی 

ــییەكاندا.  ــەكان و عەبباس ــەردەمیی ئەمەویی ــە س ــووە ل ــی ب ــی عارەب ــی زمان خزمەتكردن

ــەم رووەوە بەنێوبانگــن. ــی كووفــی” ل ــەی كووفــە” و “تیپ “قوتابخان

دوای ئــەوە، گــورج كەوتینــەڕێ بــەرەو نەجــەف. لەپێشــدا چووینــە “ســەحەن)صحن( كــە 

گــۆڕی ئیاممــی عەلــی لەوێیــە. خەڵكێكــی یەكجــار زۆری لێبــوو، هاتبــوون بــۆ ســەردانی 

ســەحەن و ماچكردنــی داروبــەردی ئــەوێ. ئێــدی، بەڕاســتی مانــدوو بوویــن، بەتایبەتــی 

شــێخ عەبدولزەهــرە كــە گەنــج نەبــوو. لەبەرئــەوە چوویــن لەســەر بانــی ماڵێكــی چــۆڵ 

كــە خاوەنەكــەی ناســیاوی شــێخ عەبدولزەهــرە بــوو، نووســتین تــا بەیانــی. 

لەخزمەت ئایەتوڵاڵهولعوزما، سەیید موحسینی حەكیم دا

بەیانــی زوو، پــاش بەرچاییخواردنێكــی هەژارانــە، كەوتینــەڕێ بــەرەو مەڵبەندێــك كــە بــە 

)منتــدی النــرش( نێویڕۆییبــوو. لــەوێ، ســەیید موحســین چاوەڕوانــی ئێمــەی دەكــرد. شــێخ 

عەبدولزەهــرە هەواڵــی ناردبــوو بــۆی كــە دەچینــە الی. لەبــەر دەرگەی)منتــدی النــرش( 

شــوێنێك هەبــوو وەك هەیوانێكــی گــەورە، مەالیــەك لەوێ وەســتابوو، شــێخ عەبدولزەهرە 

پێیگــوت كــە بچــێ بەســەیید بێــژێ ئــەوا هاتوویــن. پــاش ماوەیەكــی زۆر كــورت، ســەیید 

ــتی  ــتی، دەس ــتی راس ــەوە و، بەدەس ــە پیرمان ــات ب ــەوە ه ــی خۆش ــین بەڕوویەك موحس

ــرد.  ــی ماچك ــرت و، نێوچەوامن ــتمی گ ــی راس ــی قۆڵ ــتی چەپ ــی و، بەدەس ــتمی گوش راس

منیــش دەســتیم ماچكــرد. ســەیید زۆر بەگەرمــی بەخێرهاتنمــی كــرد و، ئەوجــا بەگەرمــی 
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ــزداری  ــتای رێ ــی وەك مامۆس ــش من ــە ئەوی ــرد ك ــرەی ك ــێخ عەبدولزەه ــی ش بەخێرهاتن

ــەم  ــرە دەك ــێخ عەبدولزەه ــی ش ــی؛ “زۆر سوپاس ــەیید گوت ــاند. س ــان ناس قوتابخانەكەی

كــە ئــەم دەرفەتــە خۆشــەی هێنایــەدی و گەنجێكــی كــورد رۆمەتدارمــان دەكا”. منیــش 

دەســتبەجێ گوتــم؛ كــورد دەڵێــن “دڵ لــەدڵ دەڕوانــێ” كــە بەعەرەبیش )القلوب ســواقیە(

یــە و، بــۆ منیــش رۆمــەت و خۆشــییەكی گەورەیــە كــەوا ئــەو بەختــەم هەیــە؛ بەخزمــەت 

زانایەكــی وا گــەورە و پایەبــەرز و، مرۆڤێكــی وا ســادە و رووخــۆش و خاكــی دەگــەم كــە 

باوكانــە بەپیرمــەوە هــات. ئــەزژی سوپاســی هەڤاڵپیشــە و هاوڕێــی خۆشەویســت شــێخ 

عەبدولزەهــرە دەكــەم كــە ئــەم هەلــە خۆشــەی بــۆ مــن رەخســاند”.

)منتــدی النــرش( پەرتۆكخانەیەكــی یەكجــار گەورەبــوو. بەشــێكی بــۆ وانەگوتنــەوە 

ــوو، بەڵكــو رایەخــی  ــە و كورســی تێدانەب دروســتكرابوو. شــوێنی دانیشــن لەســەر مۆبێل

جــوان راخرابــوون و دۆشــەك بەســەریانەوە. ئێمــەش لەســەر دۆشــەكەكان دانیشــتین. ئەو 

مەالیــەی كــە هاتیــن لەبــەر دەرگەكــە وەســتابوو، هەر ئــەو چایی هێنــا بۆمان و رۆیشــت. 

ــە  ــن. ئەوجــا ســەیید موحســین ل ــوو. هــەر هەرســێكامن بووی ــەوێ نەب كەســی دیكــە ل

هەواڵــی منــی پرســی و ویســتی بزانــێ ئایا رازیــم لــە بارودۆخــی قوتابخانەكە. )مەبەســتی 

ــم و زۆر شــادمانم كــە  ــم زۆر رازی ــوو(. منیــش گوت ــەی بەغــدا ب ــەی جەعفەریی قوتابخان

لــەوێ كار دەكــەم. ســەیید گوتــی؛“ شــێخ عەبدولزەهــرە باســی خزمەتــی تــۆی كــردووە 

بۆمــان، خــوای گــەورە بتپارێــزێ و پاداشــت بداتــەوە”. زۆر سوپاســمكرد. ئەوجــا باســی 

كــوردە فەیلییەكانــم كــرد بــۆی كــە رێیاننــادەن بــە كــوردی بخوێنــن و زۆر خراپــە دەكــرێ 

ــان  ــی خۆی ــێ داوای ماف ــن، دەب ــێ ناهومێدب ــژە ناب ــی “پێیانبێ ــەیید گوت ــان. س ــە دژی ل

بكــەن و كۆڵنــەدەن، رۆژێــك دێ دەگەنــە مافــی خۆیــان بەیارمەتــی خــوا”. ئەوجــا ســەیید 

لەبــارەی كــورد و هەڵوێســتییانەوە بەرامبــەر حكوومەتــی قاســم پرســیاریكرد لێــم. گوتــم، 

ئــەوەی راســتی بــێ ؛ رەوشــی كــورد خراپــە و، بەداخــەوە، بەرەوخراپریــش دەچــێ. كــە 

قاســم هاتــە ســەركار، كــورد بەگشــتی، چاوەڕوانــی ئەوەیاندەكــرد، ئــەو خراپەكارییانــەی 

كــە لەســەردەمی شانشــینیی و دەســەاڵتی ئینگلیزەكانــەوە روویانــداوە و لــە دژیانكــراوە، 

ــوكەوت  ــدا هەڵس ــە عێراق ــەش ل ــورد، وەك هاوب ــە ك ــی دا ب ــم بەڵێن ــەوە. قاس روونەدەن

بــكا لەگەڵیــان. خۆشــم یەكێــك بــووم لــەو شــاندەی كــە پــار لــە كوردســتانەوە لــە27 ی 

ــی كــورد.  ــی قاســم و، باســكردنی داخوازییەكان ــۆ بینین ــۆ بەغــدا ب ــن ب تەممــووزدا چووی
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پارێــزەر برایــم ئەحمــەد؛ بەنێــوی شــاندەكەوە قســەیكرد لەبــەردەم قاســم دا لــە وەزارەتی 

بەرگــری و، باســی بەشــخوراویی كــوردی كــرد، كەچــی قاســم گوتی؛”نابــێ كــورد بەقســەی 

بــە فیتــی  ئیمپریالیســتەكان تەفرەبخــۆن”. وادیاربــوو؛ داواكردنــی مافــی گەلێكــی، 

ئیمپریالیســتەكان دەزانــی. ئێســتاش لــەو بەڵێنــە تەماوییــەی كــە لــە دەســتوورەكەیدا دای 

بەكــورد و، دەستوورەكەشــی لــەو رۆژەدا باڵوكــردەوە كــە ئێمــە چووینــە الی، یــەك خاڵــی 

ــە جــاران كۆمۆنیســتەكانی  ــوە. ك ــڕی گۆڕی ــەوێ، قاســم گێ ــەدی. وەك دەردەك نەهێناوەت

دەكــرد بەگــژ بەعســییەكان و نارسییەكاندا، ئێســتە دەیەوێــت بەعســییەكان بەهێزبكاتەوە 

و، بیانــكا بەگــژ كۆمۆنیســتەكان و كــورددا. كۆمۆنیســتەكانیش، بەداخــەوە، لــەم فرتوفێڵەی 

ــك  ــچ خزمەتێ ــی هی ــی: “ئاژاوەگێڕی ــەیید گوت ــرن...”. س ــەن و هەرپشــتی دەگ قاســم ناگ

بــە قاســم نــاكا، لەوانەشــە خــۆی تێدابچــێ”. ئەوجــا گوتــی: “قاســم رەوشــتێكی یەكجــار 

خراپــی هەیــە، ئــەوەش خۆبەزلزانیــن و لووتبەرزییــە. هــەر كەســێكیش لووتــی بەرزبــێ، 

خــوا لووتــی دەشــكێنێ. خــوا لــە قورئانــی پیــرۆزدا دەبێــژێ...” والمتــش فــی االرض مرحــا.. 

“ ) بەلەنجــە و نــاز بەســەر زەویــدا مــەڕۆ” ســورەتی )إرساء( ئایەتــی 37” .كــە ئەوەیگــوت، 

ئایەتەكــەم تەواوكــرد و گوتــم:” إنــك لــن تخــرق االرض ولــن تبلــغ الجبــال طــوال “)چۆنكــە 

ــاكان(. ســەیید  ــی چی ــت و، نەسەریشــت دەگا بەبەرزی ــت زەوی كونبكەی ــە دەكاری ــۆ ن ت

ــك و  ــەر فیزی ــال، ه ــتا جەم ــی: “مامۆس ــرە گوت ــێخ عەبدولزەه ــبوو. ش زۆر زۆر پێیخۆش

مامتاتیكــی نەخوێنــدووە، بەڵكــو فیقهــی ئیســالم و زانســتە ئیسالمییەكانیشــی خوینــدووە 

ــوو، گوتی”بەســایەی  ــی ســەیید ب ــە؛ زۆر بەدڵ ــەرە”. ئەم ــی لەب و، بەشــێكی زۆری قورئان

ئەمەوەیــە كــە عارەبییەكــەی وابەهێــزە”. شــێخ عەبدولزەهــرە گوتی؛”بێجگــە لــە كــوردی، 

ــەكردن  ــە قس ــی كەوت ــە فارس ــەك ب ــەیید ماوەی ــوت؛ س ــە ئەوەیگ ــێ”. ك ــیش دەزان فارس

لەگەڵــم، بەڕاســتی، فارســییەكەی، وەك عارەبییەكــەی رەوان و رۆن بــوو.

ــەیید  ــی س ــە دووژمنایەتیكردن ــتەكان كەوتبوون ــەدا؛ كۆمۆنیس ــەو رۆژان ــە، ل ــایەنی باس ش

موحســین، بەبیانــووی ئــەوەوە، كــە گوایــە پیاوێكــی“ كۆنەپەرســتە”و پشــتگیریی قاســم 

ــێ  ــازدەكردو دەیانچڕاند”بڕووخ ــاندانیان س ــەری خۆپێش ــەف و دەوروب ــە نەج ــاكا و، ل ن

كۆنەپەرستی”)تســقط الرجعیــة(. ئەمــەش وەك وەرامێــك وابــوو بــۆ رەخنەگرتنــی ســەیید 

لــە هەڵســوكەوتی كۆمۆنیســتەكان و قاســم، كــە كۆمۆنیســتەكان، ئەو ســەردەمە، قاســمیان 

وەك بــت دەپەرســت، ئەگەرچــی قاســم، پــاش كارەســاتی كەركــووك لــە 14 ی تەممــووزی 
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 )IPC 1959دا كــە پیالنێــك بــوو تۆرانییــەكان و بەعســییەكان و )كۆمپانیــای نەفتــی عێراقی

ســەر بــە بەریتانیــا، نەخشــەیان بۆكێشــابوو، كۆمۆنیســتەكانیش لــە نەزانــی خۆیــان؛ بــوون 

بەتەڵــەوە، قاســم گێــڕی گــۆڕی بــوو، رەخنــەی لــە كۆمۆنیســتەكان دەگــرت و تەنانــەت، 

لــە وتــاری رۆژی 1959/7/16دا لــە كڵێســەی ماریوســف لــە بەغــدا، كۆمۆنیســتەكانی بــە 

ــەی  ــاش ســێ ســاڵ، بۆیدەركــەوت كــە ئەوان ــەاڵم، پ ــەم، ب ــە قەڵ “ئاژاوەگێڕ”)فوچوی(دای

ــارە 59،  ــام( ژم ــە رۆژنامەی)االی ــی ب ــوون، ئەمەش ــییەكان ب ــڕا، بەعس ــان گێ ــەو پیالنەی ئ

تەممــووزی 1962 گــوت. لــە ســاڵی 1971دا لــە ســەمیناری )كوردســتان و شۆرشــەكەی(دا 

ئاماژەمكــرد بــۆی. بــەاڵم ئــەم ئاگادارییــەی قاســم درەنــگ بــوو. دەبــێ ئەمــەش بێــژم كــە 

كۆمۆنیســتەكان هەتــا دواڕۆژی مانــی قاســم؛ پشــتگیرییانكرد و بێجگــە لەمــەش؛ تاقمێــك 

دەستوەشــێن و جنێوفــرۆش و رووهەڵامڵــراو و خۆبژێــن و هەلپەرســت كەوتبوونــە 

ــا  ــەوەی، نەب ــی ئ ــان، لەترس ــردەوە ناڕەواكانی ــە ك ــوون ل ــش بێدەنگب ــەوەو، ئەمانی نێویان

ژمارەی”جەمــاوەرە تێكۆشــەرەكەیان”كەمببێتەوە. الیەنگرانــی ســەییدیش لــەو رۆژانــەدا، 

وەك خــۆم بەچــاوی خــۆم دیــم، بەســواری دەیــان قەمــەرە و لۆریــی ســەربەتاڵ، بەنێوشــار 

و دەوروبــەردا فڕكەیــان دەهــات و هاواریــان دەكرد:”الدیــن دیــن االســالم، ماكو شــیوعیە” 

)ئاییــن ئایینــی ئیســالمە، كۆمۆنیــزم بوونــی نییــە(.

دوای ئەوە، ســەیید پرســیاری ئەوەیكرد لێم ئایا “ســەركردە)زەعیم( مەالمســتەفای بارزانی، 

بــە سیاســەتی قاســم و سیاســەتی حیزبەكــەی خۆی)پارتــی( رازییــە؟ ئایــا ئــەو شــتانەی لــە 

رۆژنامــەی حیزبەكەیــدا )خەبــات( باڵودەكرێنــەوە بەدڵــی ســەركردە بارزانین؟”، )ســەرنج: 

ــارەی  ــەوەی لەب ــەیید؛ ئ ــە س ــم: “مام ــوو(. گوت ــدا دەردەچ ــە بەغ ــی ل “خەبات”بەعارەب

ــەو  ــی ئ ــەرنجدان و بەدواداچوون ــی س ــژم؛ ئەنجام ــی بێ ــم بەبەڕێزتان ــەوە دەتوان بارزانیی

شــتانەیە كــە روودەدەن، یــان ئــەو هــەواڵ و قســانەن كــە لــەو كەســانەوە دەیانبیســتم، 

ــە  ــی ل ــەی كــە بەمنداڵ ــا خــۆم، بێجگــە لەوكات ــی، ئەگەرن ــە الی بارزان كــە زوو زوو دەچن

ســلێامنی، مەالمســتەفا و چەنــد بارزانییەكــی دیكــە، كــە لــەوێ دەستبەســەربوون و لــە 

ــەالی  ــە ب ــی ك ــوو و، بەزۆری ــی ئێمــەوە ب ــە ســەرووی ماڵ ــە ل ــدا نیشــتەجێبوون ك ماڵێك

ماڵــی ئێمــەدا تێدەپەڕیــن دەمدیــن، ئەوەتــەی گەڕاوەتــەوە لــە ســۆڤێت، تەنــێ، دووجــار 

چــاوم پێیكەوتــووە. جارێكیــان لــە هۆتێلێكــی بەغدا)ســمیرأمیس(؛ رۆژی گەڕانــەوەی بــۆ 

بەخێرهاتنكردنــی و، جارەكــی دی، مــام جــەالل بردمــی بــۆ ماڵەكــەی لــە بەغــدا، كــە كاتــی 
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ــی. چۆنكــە هەمیشــە خەڵكێكــی  ــچ پرســیارێك بكــەم لێ ــە نێزیكــەوە هی ــوو ل ــەوە نەب ئ

ــە  ــەوە ك ــۆی ئەوان ــەاڵم، بەه ــن. ب ــوو بابەتێك ــە هەم ــەش ل ــە دەورەو، خەڵكەك زۆری ل

ــەی رازی  ــی حیزبەك ــی و رەوش ــە رامیاری ــە ل ــم ك ــی، دەزان ــن لێ ــن و زۆر نێزیك دەیناس

ــال و برادەرەكانــی، كــە  ــدا، هەمــزە عەبدوڵ ــە كۆتایــی مانگــی حوزەیران ــوو ل ــە، ئەوەب نیی

رێبازێكــی ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێراقیــان گرتبــوو، مەالمســتەفا بەهێزێكــی 

چەكــدارەوە چــووە ســەر مەڵبەنــدی پارتــی لــە بەغــدا و، ئەوانــەی لــە حیــزب هەڵپەســارد. 

ــە رەوشــی رامیاریــی ســەركردەكانی پارتــی رازی  ئەمــەش ئــەو راســتییە دەردەخــا، كــە ل

نییــە، وەك بیستووشــمە بــاوەڕی بــە قســە و بەڵێنــی قاســم نەمــاوە. ئەوەشــم بیســتووە 

كــە مەالمســتەفا لــە ســۆڤێت؛ بەتایبەتــی لــە ســەردەمی ســتالیندا، ژیانێكــی زۆر ناخــۆش و 

تاڵــی بەســەربردووە”. كــە لــەم قســانەدابووم، شــێخ عەبدولزەهــرە گوتی”بارزانــی پیاوێكە 

دەیــەوێ لــە كــورد نەتەوەیــەك پێكبهێنــێ و ئــەوەش مافێكــی رەوایــە”. ئەوجــا گوتــم: “ 

ــا  ــران و تركی ــە ئێ ــی ب ــەختە و پێوەندی ــەیەكی زۆر س ــورد كێش ــەی ك ــەیید؛ كێش مامەس

ــەوە  ــە عەرەبییەكان ــا و دەوڵەت ــا و فەرەنس ــكا و بەریتانی ــۆڤێت و ئەمری ــووریا و س و س

هەیــە و، كێشــەی كــورد هــەر تەنــێ پێوەندیــی بــە عێراقــەوە نییــە كــە بەریتانییــەكان بــۆ 

ــو  ــە نێ ــان ترانجدووەت ــان )شــیعە و ســوننی و كورد(ی ــان، ســێ الیەنی بەرژەوەندیــی خۆی

ــان دەستنیشــانبكەن. خــۆ  ــاف و ســنووری هــەر یەكەی ــەوەی م ــێ ئ ــەوە، ب ــەم دەوڵەت ئ

ئەگــەر بەڕێزتــان لەبــارەی ئــەم زۆرلێكراویــی و بەشــخوراوییەی كــوردەوە لێدوانێــك بــۆ 

رای گشــتی باڵوبكەنــەوە، دەبێتــە هێزێــك بــۆ دڵــی كــورد و، زات دەنێتــە بەریــان دژ بــە 

فەرمانڕەوایــی بوەســن....”.

ــی  ــرود( و دەوڵەت ــە الق ــی مەیمونە)دول ــە دەوڵەت ــەم دەوڵەت ــەیید گوتی:”ئ ــەدا س لەم

مــرۆڤ نییــە. دڵنیابــە، دەوڵەتــی مەیمــوون تاوەكــو ســەر بەرگە ناگرێــت”. گوتم “راســتتان 

ــنتم”.  ــی: “أحس ــەوە(”، گوت ــل ش ــی چ ــار تەمەن ــەگی ه ــش دەبێژن:)س ــوو: كوردی فەرم

ــتتانگوتووە”. واتە”راس

لەمــاوەی قســەكردندا ســەیید گوتی: “بەبــرا كوردەكانــم رابگەیێنە كە ئاگایــان لەخۆیان بێ 

و، دان بەخۆیاندابگــرن و هەڵنەچــن، تاوەكــو ئــەم دەورە، بەیارمەتــی خــوا، بەســەردەچێ. 

هیــچ دوورنییــە ئــەم شێتە)مەبەســتی لــە قاســم بــوو: نەبــەز( لەپــڕ پەالمــاری كــورد بــدا 

و كوشــتارێكی زۆر بــكا لێیــان و ئەوســا بێــژێ: پیالنێكــی ئیســتیعامری پووچكردووەتــەوە، 
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ئــەو دەمــەش ئــەم تەفرەخواردووانە)مغفلیــن(ی سەرشەقامەكانیش)مەبەســتی لەوانەبــوو 

ــانداندابوون  ــتی”یەوە لەخۆپێش ــووی بەربەرەكانێی”كۆنەپەرس ــەدا، بەبیان ــەو رۆژان ــە ل ك

لــە دژی: نەبــەز( بكەونــە چەپڵــە لێــدان بــۆ ســەرۆكی تاقانەیان)لــەوەدا زەردەخەنەیــەك 

گرتی:نەبــەز( }ســەرنج: كۆمۆنیســتەكان قاســمیان نێونابوو”الزعیــم االوحد”)ســەرۆكی 

تاقانــە(. پارتییەكانیــش نێویاننابوو”كاكــە كەریــم”. تەنانــەت رەحمەتیــی برایــم ئەحمــەد، 

ــۆ پەســندانی قاســم رێكخســتبوو گوتبــووی: كەریــم گۆشــت و ئێســقان  هەڵبەســتێكی ب

نییــە، كەریــم تاكەئینســان نییــە كەریــم خــۆی بیروباوەڕە......هتــد. جــا ئەگــەر گۆشــت و 

ئێســقان نەبووبــێ، دیــارە دەبــێ “كڕكڕاگە”بووبــێ{.

پــاش ئــەم قســانە، جارەكــی دی رووم لــە ســەیید نایــەوە و گوتــم: “چۆنــە ئەگــەر 

بەڕێزتــان بیروڕایەكــی خۆتــان بەرامبــەر كێشــەی كــورد بــۆ خەڵكــی عێــراق بخەنــەڕوو، 

پشــتگیریی مافــی كــورد بكــەن، كــە ئەوانیــش ئەوەیــان پێدەبــڕێ، وەك هــەر گەلێكــی دی 

بــە ئــازادی بژیــن”. ســەیید گوتــی: “ئــەز چیــم پشــتگیریی كــورد بكــەم. خــوا پشــتگیر و 

پەنــای هەمــوو زۆرلێكراوێكــە. ئــەز لەبەندەیەكــی بێدەســەاڵت بــەوالوە چــی دی نیــم”. 

گوتــم: “ســەیید، راســتتان فەرمــوو، ئێمــەی بەنــدە هەموومــان بەرامبــەر دەســەاڵتی خــوا 

بێدەســەاڵتین، بــەاڵم وەك بەنــدەی خــوا؛ دەبــێ پشــتی براكامنــان بگریــن و گوتــم:”وكان 

ــی  ــە یارمەتیدان ــدە ل ــو بەن ــون أخیه”)تاوەك ــی ع ــد ف ــادام العب ــد م ــون العب ــی ع ــە ف الل

ــی:  ــەیید گوت ــی دی س ــۆی دەدا(”، جارەك ــدەی خ ــی بەن ــوا یارمەت ــێ، خ ــرای خۆیداب ب

“أحســنت”. ئەوجــا گوتــی: “ئەگــەر زەحمــەت نابــێ بــۆت و كاتــت هەیــە، كــە گەڕایتــەوە 

بەغــدا، شــتێك بنووســە بــۆم لەبــارەی كــوردەوە بــە گشــتی و، بەتایبەتــی كــوردی عێــراق 

و دەســتەجۆراوجۆرەكانیان و داخوازییەكانیــان؛ تاوەكــو بەیارمەتــی خــوای مــەزن بتوانیــن 

بەهەمــوو الیەكــامن یارمەتــی یەكدیــی بدەیــن”. گوتــم: “وەی بەســەرچاو”.

ئەوجــا شــێخ عەبدولزەهــرە گوتــی، لەوەپــر نامانــەوێ زەحمــەت بــە ســەیید بگەیەنیــن 

و دەمانــەوێ ماڵئاوایــی لــە ســەیید بكەیــن و كەمێــك بــە شــاردا بگەڕێیــن. ســەیید 

ــێ  ــەاڵم ناب ــۆم. ب ــا ب ــۆ مــن پەیدانەكــرد و خۆشــیتان هێن ــان ب ــچ زەحمەتێكت ــی: “هی گوت

ــوەڕۆ”. زۆر  ــی نی ــۆ نان ــرە ب ــەوە ئێ ــێ بێن ــچ شــوێنێك بخــۆن و دەب ــە هی ــوەڕۆ ل ــی نی نان

ــوەڕۆ  ــی نی ــۆ نان ــدا، ب ــاری نەجەف ــوێنی ش ــك ش ــەڕان بەگەلێ ــاش گ ــرد. پ ــامن ك سوپاس

گەڕاینــەوە، ســفرەیەك لەســەر زەوی راخــرا، هەرســێكامن پێكــەوە دەســتامن بەخــواردن 
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ــە  ــان كوولەك ــان )ی ــلەی باینج ــاڵو و ش ــانەبوو. پ ــی دەروێش ــە خواردنێك ــرد. خواردنەك ك

بــوو(، چەنــد پلەگۆشــتێكی كــەم لەنێــو شــلەكەدابوو، لەگــەڵ چەنــد كولێرەیەك و ماســتاو. 

ســەیید گوتــی:” ببــوورە، ماســتاوەكە لــە ماســتی هەولێــر نییــە” )ســەرنج: لەوســەردەمەدا، 

ماســتی هەولێــر، یەكجــار بەنێوبانــگ بــوو، جارێكیــان نامەیــەك نێردرابــوو بــۆ وەزارەتێــك 

ــر(.  ــتی هەولێ ــل= ماس ــن اربی ــوو، بەرامبەر)ل ــە نوورساب ــتی پاكەتەك ــە پش ــدا، ل لەبەغ

ــە رەش  ــە و، ئەوان ــر. رووی زەمان ــۆ هەولێ ــەوە دێ ب ــران و تۆران ــە ئێ ئێســتەش ماســت ل

بــێ كــە زەمانەیــان گەیانــدە ئــەم رۆژانــە(.

ــی  ــان باس ــن و، هەریەكەی ــك هات ــد میوانێ ــەوە، چەن ــی خواردن ــواردن و چای ــاش نانخ پ

شــتێك و پرســیاری شــتێكی دەكــرد. ئــەوەی بــاش لەبیــرم مابــێ ئەوەیــە؛ یەكێــك وابزانــم 

لــە بەغــداوە هاتبــوو، گوتــی: “قاســم هەڵوێســتی گۆڕیــوە بەرامبــەر بــە كۆمۆنیســتەكان، 

پێویســتە لــەوەدا پشــتگیریی قاســم بكــرێ”. ســەیید گوتی”الكفــر ملــە واحدە”)واتــە: كفــر 

ــە  ــرێ دژ ب ــك بگی ــێ پشــتی خراپەكارێ ــە؛ ناب ــە هەرالیەكەوەبــێ هــەر وەك یەكــە(؛ وات ل

ــش  ــن و، ئەوی ــۆ رۆیش ــەیید ب ــە س ــرد ل ــان ك ــا داوای رایەم ــە. ئەوج ــی دیك خراپەكارێك

بەوپــەڕی ســادەیی و خاكێتییــەوە هەســتایە ســەرپێ و، تاوەكــو بــەر دەرگەكــە لەگەڵــامن 

هــات و، بەوپــەڕی خۆشەویســتییەكی باوكانــەوە منــی بەڕێكــرد و، جارەكــی دی سوپاســی 

شــێخ عەبدولزەهــرەی كــردەوە بــۆ ئــەو دەرفەتــەی كــە رەخســاندبووی. ئێدی لــە نەجەف 

نەماینــەوە، یەكســەر ســواری پــاس بوویــن و بــەرەو بەغــدا كەوتینــەڕێ، چەنــد پاســێكامن 

گــۆڕی تاوەكــو شــەو گەیشــتینەوە بەغــدا.

كــە چومــەوە ژوورەكــەم لــە هۆتێلەكــە، ئــەم بەســەرهاتەم وەك خەونێــك هاتەبــەر چاو و، 

هەســتم بــە خۆشــییەكی زۆر دەكــرد و، هــەر ئــەو شــەوە دەســتمكرد بــە نووســینی ئەوەی 

ســەیید موحســین حەكیــم داوایكردبــوو لێــم و، بەڵێنــم دابــوو پێــی. پــاش هەفتەیــەك، یان 

دەرۆژ؛ كارێكــی خەســت و خــۆڵ، نێزیكــەی حەفتــا الپــەڕەم نووســی لەبــارەی مێــژوو و 

خاڵــە گرنگەكانــی كێشــەی كــوردەوە و، دامــە دەســت شــێخ عەبدولزەهــرە، ئەویــش لــە 

هەلێكــدا بــردی بــۆی و، كــە هاتــەوە گوتــی: “ســەیید زۆر پێیخۆشــبووە و، بەگەرمیی ســاڵو 

دەكا لێــت و نــزای خێــردەكا بــۆت”. ئەمــە یەكەمیــن پێوەندییەكــی كوردیــی ـ رامیاریــی 

بــوو لەگــەڵ ســەیید موحســین حەكیــم كــە رێبــەری شــیعەكانی جیهانــی ئــەو ســەردەمە 

بــوو. بــە دڵنیاییــەوە دەبێــژم، پێــش ئــەم پێوەندییــە، نوێنەرانــی هیــچ كۆمــەڵ و رێكخــراو 
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ــەو دەمــەی  ــان نەكــردووە. ســەركردەكانی ئ ــەو پیاوەی و حیزبێكــی كــوردی، ســەردانی ئ

ــاو  ــاوی خەرەف ــن و م ــی چی ــن و ســتالین و ســۆڤێت و شــووئین الی ــورد، لەباســی لێنی ك

ــۆ هیــچ نێوێكــی دی گۆینەدەكــرد. ئێســتاكەش كــە حیزبی”املجلــس  ــان ب بــەوالوە، زمانی

األعــى للثــورة اإلســالمية يف العــراق” كــە لــە هەشــتاكاندا لــە ئێــران دامــەزراوەو، نەوەكانی 

ــردووە  ــی وایك ــی رامیاری ــوە، بەرژەوەندی ــەن بەڕێ ــی دەیب ــینی رەحمەت ــەیید موحس س

ــە  ــدەك ل ــێ و، هێن ــان هەب ــی رامیاریی ــی پێوەندییەك ــی و یەكێت ــەڵ پارت ــە لەگ ــان، ك لێی

سیاســەتكارانی كــورد، نابەرپرســانە و خۆهەڵكێشــانە دەبێــژن كــە ئــەم پێوەندییــەی 

ئەوڕۆیــان باپیرانــی هەردووالیــان دایامنەزرانــدووە، درۆیەكــی رووتــە و جێــی شــەرمە.

هەروەهــا، بەدڵنیاییــەوە دەبێــژم كــە ئــەم پێوەندییــەی مــن بــوو بەهــۆی ئــەوەی ســەیید 

ــاوەڕداران،  ــژێ؛ “ب ــدا و بێ ــی ئەیلوول ــی شۆرش ــكات لەكات ــە دەرب ــەو فتوای ــین ئ موحس

ــە ئاگــری  ــان ب ــەوی دەشــكوژرێ؛ هەردووكی ــەوی دەكــوژێ و ئ ــێ یەكــدی بكــوژن، ئ ناب

دۆزەخ)جهنم(دەســوووتێن”. ئەمــەش، مانــای وابــوو؛ نابــێ شــەڕ و بەگژیەكداچــوون 

ــە ئاشــتی چارەســەربكرێت.  ــورد ب ــو كێشــەی ك ــێ؛ بەڵك ــدا هەب ــورد و عێراق ــوان ك لەنێ

ــراق  ــەو ســەردەمەی عێ ــە دەســەاڵتدارانی شۆڤێنیســتی ئ ــوو ك هــەر لەســەر ئەمــەش ب

ــە  ــە گوای ــوو ك ــم ب ــین حەكی ــەیید موحس ــە س ــتیان ل ــاوە نامۆكە”}مەبەس دەیانگوت”پی

ئــەم  بەســەربازی  نییە{”دڵــی  عێــراق  خەڵكــی  و  ئێرانییــە  رەچەڵــەك  و  بەبنەچــە 

ــردە  ــی زۆری ك ــەش كارێك ــەم فتوای ــد”. ئ ــوژرێ ...هت ــە دەك ــراق( ناســووتێ، ك واڵتە)عێ

ســەر ســەربازە شــیعەكان و پشــتی ســاردكردنەوە لــە پەالماردانــی كــورد و هێندێكیشــیان 

ــورد. ــمەرگەی ك ــردە الی پێش رایانك

كــە لــە ســاڵی 1969دا لــە هەمبــۆرگ؛ نامیلكــەی )حــول املشــكلە الكردیــە( واتــە )لەبــارەی 

كێشــەی كــوردەوە(م بــە عارەبــی نووســی و لەالیــەن )یەكێتیــی نەتەوەییــی خوێندكارانــی 

كــورد لــە ئەوروپا-نوكســەNukse(ەوە چــاپ و باڵوكرایــەوە، زۆر بەڕێــزەوە نێــوی ســەیید 

ــە  ــە ب ــەو ســەمینارەدا ك ــد. هەروەهــا ل ــەرز نرخان ــرد و هەڵوێســتەكەییم ب موحســینم ب

زمانــی عارەبــی لــە 21 ی گواڵن)مایــس(ی 1994دا لــە كوێلن)ئەڵامنیا(لــە دووەمیــن 

كۆنگــرەی )چارەســەركردنی ئیســالمانەی كێشــەی كــورد( بەبانگێشــتی “یەكگرتــەی 

ــین و  ــەیید موحس ــتی س ــی هەڵوێس ــی دی باس ــازكرا؛ جارەك ــتان” س ــالمیی كوردس ئیس

چاوپێكەوتنــم لەگەڵــی كــرد. ئــەم ســەمینارە لەژێــر نێــوی )املســتضعفون الكــرد واخوانهــم 
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املســلمون( )كــوردی كەنەفتكــراو و بــرا موســوڵامنەكانی( چاپــی یەكــەم )لەنــدەن 1997(

ــە  ــراوە ب ــار ك ــەمینارە، دووج ــەم س ــەرنج: )ئ ــلێامنی 2006( ل120( س ــی دووەم ) س چاپ

كــوردی لەالیــەن دوو كەســەوە، كــە نــە لەگــەڵ یــەك هاوكارییانكــردووە و، نــە پرســێكیان 

بەمــن كــردووە بــۆ وەرگێڕانــی و، نــە وەرگێرانەكەیــان نــاردووە بــۆ مــن بــۆ تەماشــاكردن. 

هــەردوو وەرگێڕانەكــە پــڕن لــە هەڵــەی زمانەوانــی و چاپــی: نەبــەز(.

ــەراورد  ــی دا ب ــەڵ خومەین ــم، لەگ ــین حەكی ــەیید موحس ــە س ــك ك ــتە كاتێ ــا ئێس ئەوج

ــۆ  ــوای دا ب ــین، فت ــەیید موحس ــدا. س ــم لەنێوانیان ــەورە دەبین ــی گ ــەم، جیاوازییەك دەك

ــارە  ــورد. دی ــی ك ــۆ رشــتنی خوێن ــوای دا ب ــی فت ــەاڵم خومەین ــورد، ب ــی ك نەڕشــتنی خوێن

ــەك. ــە ی ــاز نابن ــی پیڤ ــوڵ و بۆن ــی گ بۆن

پــاش دوو ســاڵ، مــاوەی “بەكرێدانــم بــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە” 

لەالیــەن وەزارەتــی زانیارییــەوە، بەپێــی فەرمانــی وەزارەت ژمــارە 48413 ی 1960/9/19 

ــاری  ــوو و، بڕی ــاری، تەواوب ــری زانی ــارف ڤەژی ــامعیل ع ــن ئیس ــم روك ــە واژۆی زەعی و ب

ــۆ  ــەوە ب ــدا مبگێڕن ــوو. زۆر هەوڵم ــر دەرچ ــی زوبێ ــەی نێوەندی ــۆ قوتابخان ــەوەم ب گێڕان

كەركــووك، بــەاڵم ســەرینەگرت. لەوماوەیــەدا، )بەڕێوەبەرێتیــی گشــتیی خوێندنــی كوردیی 

)مدیریــة الدراســات الكردیــة العامــة( لــە بەغــدا دمەزرابــوو، وەك لــە وتــاری )بەبۆنــەی 

ــە زانســتگەی بەغــدا  ــە زانســتگەی بەغدا/بەشــی كــوردی ل ــی ل ئاهەنگــی بەشــی كوردی

لــە 1959دا چــۆن دامــەزرا(، خســتمەڕوو، )پاشــكۆی رووداو ژ 86، 2009/11/16(. دكتــۆر 

جەمــال حاجــی شــەفیق كــە لــە زانســتگەی ژنێڤ)ســویرسا( قانونــی خوێندبــوو، كرابــووە 

ــی  ــە دژایەت ــەی ك ــدەری. ئەوان ــە یارمەتی ــن ب ــادق بەهائەدی ــتا س ــەر و، مامۆس بەڕێوەب

ئێمەیــان دەكــرد، مەبەســتم لــە ئێمە)ئــەو هەشــت مامۆســتایەیە كــە بیرخەرەوەكەمــان 

ــۆ دامەزراندنــی بەڕێوەبەرێتیــی زانیاریــی كوردســتان  ــاری ب ــە قاســم و ڤەژیــری زانی دا ب

و، بەشــی كوردیــی لــە زانســتگەی بەغــدا( كورســییەكانی “بەڕێوەبەرێتــی گشــتیی 

خوێندنــی كوردیی”یــان لەنێوخۆیانــدا دابەشــكردبوو. گوتیــان هەولێریــش وەك كەركــووك 

كوردســتانە؛ دەبچــۆ لــەوێ خزمــەت بكــە. گوتــم: باشــە، لەبــەر خۆتــان و خزمەتتــان مــرم! 

“ئەوجــا بەپێــی بڕیــاری وەزارەتــی زانیاریی)معاریــف( ژ 53455 ی 1960/10/5 هــەر بــە 

ئیمــزای ئیســامعیل ئەلعــارف گوێزرامــەوە بــۆ قوتابخانــەی نێوەندیــی زازا لــە هەولێــر و 

ئەوجــا بــۆ دوانێوەندیــی هەولێــر”. بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییە و 
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مامۆســتاكان، زۆریــان پێناخۆشــبوو كــە زانیــان بەجێیاندەهێڵــم، تكایانكــرد لێــم مبێنمــەوە. 

كــە داوای لێبووردنــم كــرد، بە مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهرەیــان گوتبوو، پەشــیاممنبكاتەوە. 

ــەی  ــی كوردەك ــا خزمەت ــا ئەوج ــرد، ب ــەی ك ــی ئێم ــاڵ خزمەت ــووی”دوو س ــش گوتب ئەوی

خۆشــی بــكا”. ئــەز، وەك مامۆســتا لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە جیابوومــەوە، بــەاڵم بەدڵ 

جیانەبوومــەوە لێــی، تاوەكــو ئێســتەش بیــری ئەوكاتــە دەكەمــەوە. ئــەو دوو ســاڵە، دوو 

ســاڵی خۆشــی ژیانــم بــوو. رۆژی مااڵوایــی، مامۆســتایان و قوتابیــان، ئاهەنگێكــی جوانیــان 

گێــڕا بــۆم، كــە بەڕاســتی خەفەتبــار بــووم، بەدووركەوتنــەوەم لێیــان. ســاڵی دوایــی 1960 

ــۆ  ــی ب ــە، بامبێن ــەوەش چیرۆكێكــی خــۆی هەی ــر و، ئ ــە هەولێ ـ 1961 بوومــە مامۆســتا ل

كاتێكــی دی.

چەند سەرنجێك: 

)*( ـ شــایانی باســە ئــەو رۆژەی لەبەغــدا كەومتــەڕێ بــەرەو ســویرسا، لــە گواڵنــی 1962دا 

بەڕێكــەوت لــە فڕۆكــەدا لەگــەڵ گەنجێكــی عەرەبــی بەغدایــی ناســیاویم پەیداكــرد كــە 

ــڤ  ــە ژنێ ــەك ل ــی ماوەی ــوێرسا(. گوت ــۆ ژنێڤ)س ــوو ب ــتیاریی دەچ ــواردن و گەش ــۆ راب ب

دەمێنێتــەوە. رۆژێكیــان لــە بــازاڕ چاومــان بەیەككەوتــەوە و ماوەیــەك پێكــەوە گەڕایــن، 

ــم  ــش گوت ــۆم. منی ــكا ب ــێ بی ــم هەب ــەر كارێك ــدا، ئەگ ــەوە بەغ ــە بگەڕێت ــی بەتەمای گوت

نامەیــەك دەنووســم بــۆ مامۆســتایەكی هەڤاڵــم كــە لــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی 

جەعفەرییەیــە، ئەگــەر بكــرێ بیبــەی بــۆی. گوتی”بەســەر چــاو” ماڵــی ئاوابــێ نامەكــەی 

گەیاندبــووە شــێخ عەبدولزەهــرە. ئەویــش وەرامــی نامەكــەی دابــووەوە. ئــەوەی لێــرەدا 

بگوتــرێ ئەوەیــە بــەر لــەوەی بــەرەو ئەورووپــا بكەومــەڕێ، جارەكــی دی لەبەغــدا 

چوومــە ســەردانی هەڤــاڵ مامۆســتاكانم لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە. شــێخ عەبدولزەهرە 

دەیویســت پەرتۆكێــك لەبــارەی بابییــەكان و بەهائییەكانــەوە بنووســێ و ئــەزژی دەمزانــی 

كــە پەیامبــەری بەهائییەكان”عەبدولبەهــا” )1817 ـ 1892( پــاش ئــەوەی لەالیــەن مــەال 

ئێرانییــەكان و مەالكانــی بەغــداوە تەنگــی پێهەڵچرنابــوو، روویكردبــووە كوردســتان و دوو 

ســاڵ لــە ســلێامنی ) 1854- 1855(و لــە مزگەوتــی شــێخەڵاڵی هەولێــر )كــە بەمزگەوتــی 

دوودەرگــە بەنێوبانــگ بــوو( بەنێــوی خواســتەمەنیی دەروێــش محەممەدەوە مامۆســتایی 
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كردبــوو و باوەڕنامە)إجازە(یەكــی ئایینــی كــە بەخەتــی خــۆی و بــە فارســی بــۆ قوتابییەكی 

نووســی بــوو، لــەالی بەڕێوەبەرانــی ئــەو مزگەوتــە مابــوو، كــە ماڵیــان چووبــووە بەغــدا، 

ــان شــووی  ــە كچەكانی ــك ل ــی كــە یەكێ بەهــۆی دۆســتایەتییانەوە لەگــەڵ مــن، بەتایبەتی

ــە  ــەو باوەڕنامەی ــە كۆپییەكــی ئ ــوون ك ــوو، رازیب ــم كردب ــە كوڕێكــی كەركووكــی هاوڕێ ب

بــدەن بــە شــێخ عەبدولزەهــرە، كــە ئــەو بەڵگەنامەیــەی لــە پەرتۆكەكەیــدا بەكارهێنــاوە. 

دانەیەكــی لــەو پەرتۆكــەی ناردبــوو بــۆم، بــەاڵم نازانــم دام بەكــێ و نەیدامــەوە.

سەردەمی”لێشــاوی  ماوەیــەك  بــووم،  جەعفەرییــە  قوتابخانــەی  لــە  كــە  ـ   )*(

ــتگەی  ــە زانس ــی ل ــژەی عەرەب ــان و وێ ــی زم ــتایەكی بەش ــوو. مامۆس ــتەكان” ب كۆمۆنیس

بەغــدا كــە نێــوی دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق محێدیــن و شــیعەیەكی عەرەبــی ناسیۆنالیســت 

ــەی  ــاری رەخنەگران ــە؛ وت ــە و بابەتان ــەاڵم سەربە”بەعســییەكان”نەبوو، زۆر ئازایان ــوو، ب ب

لەبــارەی كۆمۆنیســتەكان و كردەوەكانیــان دەنووســی لــە یەكێــك لــە رۆژنامەكانــی بەغــدا 

كــە ئێســتە نێوەكەییــم نایەتــەوە بیــر. هــەر لــەو ماوەیەشــدا، لەگــەڵ شــاندێكی عێراقــی 

ســەفەرێكی ســۆڤێتی كــرد، كــە گەڕایــەوە وتارێكــی نووســی كــە ئێســتەش ســەرنێوەكەییم 

ــوا و  ــەك دەخ ــدە – نەتەوەی ــە واح ــی غرف ــتحم ف ــام و تس ــأكل و تن ــە ت ــاوە: )أم لەبیرم

دەخــەوێ و خــۆی دەشــوا لەتاكــە ژوورێكــدا(، باســی ژیانــی كولەمەرگیــی راســتە 

ــە ئاپارمتانێكــی یــەك  ــان ل ــان، هــەر یەكەی ــوو كــە خێزانەكانی خەڵكەكــەی ســۆڤێتی كردب

ژووریــدا ژیــان دەبەنەســەر. شــێخ عەبدولزەهــرە كــە ئــەم مامۆســتایەی دەناســی، منــی 

بــرد بــۆالی و، پێكــەوە، كارێكــی وامانكــرد كــە دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق محێدیــن لــە یەكێــك 

ــاد الشــعب(ەوە  ــەی )إتح ــینێكی رۆژنام ــەی نووس ــەوەش بەبۆن ــە ئ ــی دا، ك ــە وتارەكان ل

بــوو، كــە باســی كۆمــاری كوردســتانی تێــدا كرابــوو، بنووســێ “كــوردەكان مافــی ئەوەیــان 

ــەو رۆژە  ــۆ ئ ــەیە ب ــەم قس ــتقلوا...(. ئ ــراد أن یس ــق أالك ــن ح ــەربەخۆبن” )م ــە س هەی

ــوو، بەئاشــكرا باســی  ــان نەب ــی ئەوەی ــەكان زات ــوو، چۆنكــە پارتیی قســەیەكی بەجەرگانەب

ئۆتۆنۆمیــش بكــەن. ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی كــە رەحمەتــی مەســعوود محەممــەد، 

ــتا  ــەم مامۆس ــەڵ ئ ــە لەگ ــو رۆژنام ــاری نێ ــە وت ــەك ب ــۆی و ماوەی ــەوێ ب ــك هەڵبك هەلێ

عارەبــە بكەوێتــە وتووێــژ. لەســەردەمی عەبدولڕەحــامن عــارف دا، دوكتــۆر عەبدولــڕەزاق 

ــە  ــوو ل ــی تازەدامەزراوب ــە ڤەژیرێتییەك ــەرەب( ك ــری “یەكێتی”)ع ــووە ڤەژی ــن ب محێدی

ــراق. ــای زانســتیی عێ ــە ســەرۆكی ئەكادێمی ــەوە كــرا ب ــاش ئ ــدا، پ عێراق
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)*(ـ  گەلێــك لــە كەســایەتییە نارساوەكانــی بەغــدا، بەتایبەتیــی شــیعەكان كــە منداڵەكانیان 

لــە قوتابخانــەی جەعفەرییــە دەیانخوێنــد، دەهاتــن بــۆ ســەردامنان. یەكێــك لەوانــە 

ســەیید عەبدولــڕەزاق ئەلحەســەنی بــوو كــە تاریق)طــارق(ی كــوڕی قوتابــی مــن بــوو لــە 

ــوو، حــەزی لەچــارەی باوكــی نەدەكــرد و  ــەكان ب ــی ســێیەمدا. تاریــق ســەر بەچەپیی پۆل

دەیگوت”باوكــم ناسیۆنالیســتە”. حەســەنی، هــەر لەســەردەمی دامەزراندنــی حكوومەتــی 

عێراقــەوە، لەالیــەن ئینگلیزەكانــەوە كرابــووە بنووســی كــۆڕی ڤەژیران)ســكرتیر مجلــس 

ــیوە.  ــەوە نووس ــی عێراق ــژووی ڤەژیرەكان ــارەی مێ ــی لەب ــد پەرتۆكێكیش ــوزراو( و چەن ال

هەروەهــا پەرتۆكێكیشــی لەبارەی”مێــژووی رامیاریــی نوێــی عێــراق”ەوە باڵوكردووەتــەوە. 

كــە لەمانــەدا هەوڵیــداوە بزووتنــەوەی كــورد، بــە فیتــی ئینگلــزەكان بداتــە قەڵــەم. ســەیر 

ــد مامۆســتایەكی دیكــەش؛ هۆشــیارییان دابەمــن و  ــە، شــێخ عەبدولزەهــرە و چەن ئەوەی

ــە حەســەنی، حەســەنی ســیخوڕە. حەســەنی؛ لەســەرەتای ســەردەمی  ــە ل ــان؛ وریاب گوتی

قاســم دا زۆر ترســی لەخــۆی و پلەكــەی هەبــوو، بــەاڵم مرۆڤــی هەلپەرســت لــە هەمــوو 

ســەردەم و بازاڕێكــدا جێیاندەبێتــەوە. پەرتۆكەكانــی وەك فاكــت سەرنجڕاكێشــن، چۆنكــە 

ــاوە  ــەم پی ــەاڵم ئ ــن، ب ــووس بەكەڵك ــۆ مێژوون ــە ب ــۆ، ك ــان گرتووەتەخ بەڵگەنامەگەلێكی

ــال  ــۆر كەم ــەرەوەی فاكتگــەل. حەســەنی و دوكت ــرێ، بەڵكــو بەكۆك ــووس دانان بەمێژوون

ــان دەدا.  ــنی یەكدیی ــان زوو زوو پەس ــوو و، هەردووكی ــۆش ب ــتایەتییان خ ــەر دۆس مەزه

چۆنكــە هەردووكیــان لــە شــێواندنی مێــژووی كــورددا دەســتێكی درێژیــان هەبــوو. 

ــی  ــر هوردبین ــتووەتە ژێ ــم خس ــانێكی دیكەش ــەر و كەس ــال مەزه ــینەكانی د.كەم نووس

ــزر و  ــە ه ــورد ل ــژووی ك ــێواندنی مێ ــوی )ش ــر نێ ــدا لەژێ ــە نامیلكەیەك ــەوە، ل لێكۆڵین

بەرهەمــی ســەر كاخــەزی چینــی هــوردە بۆرژوازیــی كــورددا( كــە ئەگــەر تەمــەن 

ــەوە. ــێ، باڵودەكرێت ــەوە ماب بەبەریی

 )*( ـ پاشــنیوەڕۆیەك عەقیــد فازیــل عەبــاس مەهداوی)العقیــد فاضــل عبــاس املهــداوی( 

ســەرۆكی دادگــەی بەرزیــی ســوپایی تایبەتیی)املحكمــە العســكریە العلیــا الخاصــە( كــە 

كۆمۆنیســتەكان نێویاننابــوو “دادگــەی گەل”)محكمــە الشــعب( لەگــەڵ عەقیــد وەســفی 

ــۆ قوتابخانەكەمــان. وەســفی  ــر )العقیــد وصفــی طاهــر( ئەندامــی دادگــە؛ هاتــن ب تاهی

تاهیــر تاوەكــو رۆژی كودەتــا)14ی تەممــووز پاســەوانی نووری ســەعید بوو )كــە بەنووری 

پاشــا نێــوی رۆیبــوو(، بــەاڵم رۆژی “شــۆرش” ویســتبووی بچــێ نــووری ســەعید بكــوژێ، 
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نــووری ســەعیدی زۆرزان هــەرزوو بەجلكــی ژنانــەوە رایكردبــوو، بــەاڵم دوایــی بەهــۆی 

پێــالوە پیاوانەكەیــەوە نارسایــەوەو بەشــێوەیەكی دڕندانــە لەالیــەن خەڵكــەوە لەتوپەتكــرا. 

ــە  ــەكان ل ــان، قوتابیی ــۆ قوتابخانەكەم ــەوە ب ــفی ی ــداوی و وەس ــی مەه ــەی هاتن بەبۆن

ســاڵۆنی قوتابخانەكــەدا كۆبوونــەوە و كردیــان بەچەپڵەلێــدان و كوڕوكچــی قوتابی لەســەر 

شــانۆكە هەڵپەڕكێــی عارەبــی و كوردییــان پێشــاندا و، مەهداویــش گەلێك باســی “برایەتیی 

كــورد و عــارەب”ی كــرد و گەلێــك جنێــوی ئاڕاســتەی بەعســییەكان و میرسییــەكان كــرد. 

ــیعەكان،  ــی ش ــم و نەیاران ــی قاس ــییەكان و دووژمنان ــتەی بەعس ــبەینێ؛ دارودەس ــۆ س ب

ــداوی  ــتی مەه ــان بەخواس ــیعەكان، كچ ــەی ش ــە قوتابخان ــە ل ــووەوە ك ــان باڵوكردب وای

ــە  ــەكان لەم ــووە. قوتابیی ــی نەگوت ــەش هیچ ــی قوتابخان ــیانكردووە و بەڕێوەبەرێتی دانس

ــدا بەكــرێ  ــە قوتابخانەكەمان ــان دا، كــە ل ــوون و پەالمــاری مامۆســتایەكی میرسیی تووڕەب

راگیرابــوو، بەپاڕانــەوەی مــن و شــێخ عەبدولزەهــرە لە“سەحل”)ســحل(كردن رزگاری بــوو.

شــایەنی باســە، كــە بەڕێوەبــەری قوتابخانــە مامۆســتا حەســەن زەلزەلــە ئێمەی مامۆســتای 

ــرا  ــال لەب ــتا جەم ــن، گوتی؛”مامۆس ــەر م ــە س ــەرە هات ــە س ــاند و ك ــداوی ناس ــە مەه ب

كوردەكامنانــە”، مەهــداوی زۆربــە رووخۆشــییەوە گوتــی: “لــە الوانی كوردســتانیت”، گوتم: 

“نەخێــر لەهیــج حیــزب و كۆمەڵەیەكــدا نیــم”، گوتــی: “بۆچــی؟ ئەوانــە خزمەتــی كــورد 

ــان كۆمەڵەیەكــدا  ــە كــە لەنێــو حیــزب، ی دەكــەن”. گوتــم “بۆچــی خزمــەت هــەر ئەوەی

ــر  ــورد، پ ــی ك ــەڵ من ــزە”. مەهــداوی لەگ ــوون هێ ــەاڵم پێكەوەب ــا. ب ــی “ن ــرێ؟”، گوت بك

لــە هەمــوو مامۆســتاكانی دی قســەی كــرد. راســتییەكەی مەهــداوی، ســەرەڕای هەمــوو 

قســەی قــۆڕ و كــردەوەی قــۆڕی؛ جــۆرە خۆشەویســتییەكی هەبــوو بەرامبــەر بــە كــورد، 

ــوورزای قاســم  ــە مەهــداوی پ ــم ك ــەوە دەزان ــەاڵم ئ ــوو، ب ــەوە هاتب ــەوە لەچیی ــم ئ نازان

ــا  ــوو. جــا ئای ــوە ســوننی ب ــوە شــیعە و نی ــوە عــارەب، نی ــوو. قاســمیش نیوەكــورد و نی ب

ئــەم هەســتەی مەهــداوی لــەم پێوەندییــەوە بــوو یــان نــا، نازانــم. چۆنكــە مەهداویــش و 

ــن”. ــان دەیانگوت”ئێمــە عەرەبی قاســمیش هەدووكی

 )*( ـ قوتابخانــەی جەعفەرییــە هەرچەنــدە قوتابخانــەی شــیعە عەرەبــەكان بــوو؛ بــەاڵم 

گەلێــك كــورد كــە شــیعە نەبــوون، دەهاتــن بــۆ خوێنــدن لــەوێ، بەهــۆی بوونــی مــن لــەو 

قوتابخانەیــە. یەكێــك لەوانــە هاوبیــر كامیــل ژیــر بــوو كــە ئەزموونــی بەكالۆریــای پۆلــی 

ــەركەوتن دا،  ــەدا بەس ــەو قوتابخانەی ــی ل ــێوەی دەرەك ــی( بەش ــی وێژەی ــی )بەش پێنجەم
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پــاش ئــەوەی ماوەیــەك خەریكــی بەهێزكردنــی بــووم لــە مامتاتیكــی گشــتی دا.

دوانێوەندیــی جەعفەرییــە  قوتابخانــەی  چارەنووســی  لەبــارەی  زۆر هەوڵمــدا  ـ   )*(

مامۆســتایان  بەتایبەتیــی  بــووم،  لــەوێ  كــە  ســەردەمەوە  ئــەو  مامۆســتاكانی  و 

و  قوتابخانەكــە(  زەلزەلە)بەڕێوەبــەری  حەســەن  و  ئەلســەغیر  عەبدولزەهــرە  شــێخ 

ــە  ــەوەی، ك ــێ، ئ ــی پەیدابكــەم، ل ــدەك زانیاری ــەر(، هێن ئەبوشــەزا)یارمەتیدەری بەڕێوەب

تائێســتا دەســتمكەوتووە ئەوەیــە كــە قوتابخانــەی دوانێوەندیــی جەعفەرییــە، تائێســتە، 

لــە شــوێنەكەی جارانیــدا، كــە لەپشــت پێچی”حافــز قازی”)حافــڤ القاچــی( یــەوە 

ــراوە  ــەی ك ــییەكاندا، نێوەك ــەاڵتدارێتی بەعس ــەردەمی دەس ــەاڵم لەس ــاوە، ب ــوو، هەرم ب

ــاش رووخانــی رژێمــی  ــە )قوتابخانــەی دوانێوەندیــی شــەهید محەممــەد ســەملان(و، پ ب

بەعــس، نێــوە كۆنەكــەی خــۆی وەرگرتووەتــەوە.

ــك كــە  ــی هەواڵێ ــەوا بەپێ هەرچــی مامۆســتا شــێخ عەبدولزەهــرەی هەڤاڵاممۆســتامە، ئ

لــە بەڕێــز جەمالەدینــی كــوڕی وەرگیــراوە، باوكــی كــە لــە 1918دا لەدایكبــووە و تاوەكــو 

ســەرەتای هەشــتاكان هــەر لــەوێ مامۆســتابووە، ئەوجــا كــە خانەنشــین كــراوە، مــاوەی 

ســاڵێك یــان ســاڵونیوێك، بــووە مامۆســتا لــە حەوزەكانــی نەجــەف و، پــاش ئــەوەش بــووە 

مامۆســتا لە”ئینســتیتۆتی ئیســالمی”)املعهد االســالمی( لــە ســامەڕڕا و، هــەر لــە ســامەڕڕا، 

لــە 1987دا كۆچیدواییكــردووە و لــە نەجــەف نێــژراوە. رەوانــی شــادبێ.

لەبــارەی پەرتۆكەكــەی باوكییــەوە )البهائییون(بەڕێــز جەمالەدیــن گوتوویەتــی كــە كاتــی 

ــتیان  ــك ش ــەوە؛ گەلێ ــووتانی ماڵەكەیان ــۆی س ــەاڵم بەه ــراوە، ب ــان چاپك ــە لوبن ــۆی ل خ

ــەڕێ  ــەاڵم، دەگ ــاوە. ب ــە النەم ــەو پەرتۆك ــان ل ــچ دانەیەكی ــتەش هی ــووە و، ئێس لەنێوچ

ــان.  ــی دەكات بۆم ــووی فۆتۆكۆپ ــەوا هەم ــتیكەوت، ئ ــەر دەس ــدا، ئەگ بەدوای

ــكات.  ــدوو ب ــۆی زۆر مان ــێ خ ــە و ناتوان ــتیی خراپ ــارێ تەندروس ــن، ج ــز جەمالەدی بەڕێ

لەبــارەی مامۆســتایان حەســەن زەلزەلــە و ئەبوشەزاشــەوە، هیــچ زانیارییەكــی نییــە، 

چۆنكــە ئــەو لــە ســاڵی 1976دا لــەو قوتابخانەیــە قوتابــی بــووە و لــە زەمانــی ویــدا؛ ئــەو 

ــوون. ــەوێ نەب ــتایە ل دوو مامۆس

بەرلین پاییزی 2009
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ئازادی لە سەربەخۆیی بەنرخرتە

كاژێــر 10-11ی پێــش نێــوەڕۆی 2012/10/14، چاپــی ئەوروپــای هەفتەنامــەی )رووداو( 

ــە  ــازكرد، ل ــلەر س ــۆرە كویش ــەز و د.هانەل ــال نەب ــۆر د.جەم ــۆ پرۆفیس ــەمینارێكی ب س

چوارەچێــوەی پێشــانگەی نێودەوڵەتیــی كتێــب لــە فرانكفۆرتــی ئەڵامنیــا لــە هۆڵــی 5.1ی 

ئــەو پێشــانگەیەدا. ژمارەیــەك كــورد و ئەڵــامن لــەو ســەمینارەدا ئامادەبــوون. پووختــەی 

قســەكانی مامۆســتا جەمــال نەبــەز كــە لێــرەدا باڵوكراونەتــەوە بــە زمانــی كــوردی بــوون، 

لەالیــەن ئەیــوب نــووری راســتەوخۆ دەكرانــە ئینگلیــزی لــە ســەمینارەكەدا.

ــەرەتای  ــووە، لەس ــلێامنی لەدایكب ــە س ــە 1933/12/1 ل ــە ل ــەز ك ــال نەب ــتا جەم مامۆس

ســااڵنی شەســتەكانەوە لــە ئەڵامنیــا دەژیــا و لــە رۆژی 2018/12/8 هــەر لەوێــش كۆچــی 

دواییكــرد.

پرۆفیســۆر د.جەمــال نەبــەز خاوەنــی چەندیــن كتێــب و لێكۆڵینــەوەی دانســقەیە 

لەســەر زمــان و مێــژوو و بیــری نەتەوەیــی كــوردی. هەمیشــە بۆچوونــی تایبەتــی 

نەتەوەییانــەی خــۆی هەبــووە ســەبارەت رووداوەكانــی كوردســتان لــە رێگــەی نووســین 

ســەمینارەکانییەوە.  و 

ئەمەی خوارەوە پووختەیەكە لە قسەكانی د.جەمال نەبەز لەو سەمینارەدا:

زۆر كــەس هــەن ســەبارەت ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتانیان داگیر و دابەشــكردووە، چونكە 

ــتا  ــەوێ ئێس ــە دەمان ــن ئێم ــن بڵێ ــورد بێ ــەر ك ــە، ئەگ ــدا هەی ــەیان لەنێوان ــان كێش خۆی
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دەوڵــەت دروســتبكەین، بــەڕای ئــەو كەســانە ئــەوە كاتێكــی باشــە. لــە ســەتەی رابــردوودا 

چەنــد دەرفەتێــك كەوتنــە دەســت كــورد، یەكێــك لەوانــە رووخانــی ئیمپراتۆریەتــی 

ــە  ــوو ببن ــان هەب ــورد، عــەرەب، الز و چەركــەس دەرفەتی ــوو، بەوشــێوەیە ك عوســامنی ب

دەوڵەتــی ســەربەخۆ.

 ئێســتاش زۆر دەوڵــەت هــەن ترســیان لــێ نیشــتووە كــە كــورد ببنــە خــاوەن دەوڵەتێكــی 

ــەوان  ــاوە، ئ ــیۆنال نەم ــی ناس ــەردەمی دەوڵەت ــتا س ــن، ئێس ــە دەڵێ ــا بۆی ــەربەخۆ، ج س

منوونــە بــە یەكێتیــی ئەوروپــا دەهێننــەوە، دەڵێــن ئەوروپــا ســەردەمێك شــەڕی نێوخۆییان 

هەبــوو، بــەاڵم ئەوەتــا یەكێتیــی ئەوروپایــان دروســتكردووە. ئێســتا دەبــێ ئێمــە تەماشــای 

ئــەوە بكەیــن كــە یەكێتیــی ئەوروپــا نەبووەتــە هــۆی ئــەوەی كــە گەلــی ئەڵامنیــا، گەلــی 

فەرەنســا، گەلــی ئیتاڵیــا و گەالنــی ئیتاڵیا لەنێــو یەكردا بتوێنەوە بەشــێوەی ئاسمیالســیۆن. 

ئەمــڕۆش تەماشــا بكــەن، یەكێتیــی ئەوروپــا كــون و كەلەبــەری تێبــووە، ئەوەتــا تەماشــای 

ــا بەوشــێوەیە  كێشــەی یــۆرۆ بكــەن بزانــن گەیشــتووەتە چــی؟ تاكــەی یەكێتیــی ئەوروپ

ــە  ــا وات ــی ئەوروپ ــكردنی یەكێتی ــە باس ــۆم پێموای ــن خ ــم، م ــەوەش نازان ــەردەگرێ ئ س

باســكردنی یەكێتــی دراو، ئــەوە هەنگاوێكــی زووبــوو، پێویســتبوو ماوەیــەك دوابخرێــت.

دەوڵەت دروستكردن بۆ كورد شتێكی ناچارییە

 ئەوانــەی بــە كــورد دەڵێــن كاتــی دەوڵەتــی ناســیونال نەمــاوەو بۆچــی كــورد نایێــن لەنێــو 

ئــەو دەوڵەتانــەدا داوای ئــەوە بكــەن ببنــە هاونیشــتامن، بۆچــی نابنــە هاونیشــتامنی ئــەو 

واڵتانــە و ببڕێتــەوە، كەچــی هــەر ئەو كەســانەن كە پشــتگیری دەوڵەتە ناسیونالیســتەكانی 

ــی  ــا و دەوڵەت ــی ئەڵامنی ــۆن دەوڵەت ــی چ ــامن بین ــا ئەوەش ــەن. هەروەه ــیان دەك خۆش

توركیــا، پشــتگیری دروســتبوونی دەوڵەتــی كۆســۆڤۆیان كــرد، چــۆن پشــتگیری دامەزرانــی 

دەوڵەتــی كرواتیایــان كــرد، لەكاتێكــدا ئــەو دوو دەوڵەتــەش دەوڵەتــی ناســیونالن. شــتێكی 

ــرە دانیشــتوون، ئەویــش  ــك لێ ــد كوردێ ــم، چونكــە چەن ــە حەزدەكــەم بیڵێ دیكــەش هەی

ئەوەیــە كــە چەنــد كوردێكــم بینــی دەیانگــوت ئەگــەر كوردســتان بــووە دەوڵــەت ، بــەاڵم 

نەبــووە دەوڵەتێكــی لیــرباڵ و ســێكوالری جیاكــەرەوەی ئاییــن و دەوڵــەت، ئــەوكات 

ئێمــە ئــەو كوردســتانەمان ناوێــت. پێیاندەگوتــم ئەگــەر دەوڵەتــی كوردســتان دروســتببێ، 
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گەرەنتــی هەیــە كــە گەلــی كــورد ئازادبــێ، ئــەم گومانــە شــتێكی راســتە، بۆچــی؟ چونكــە 

ــە  ــە دەوڵەت ــن. زۆر ل ــازاد نی ــە ئ ــەو گەالن ــەاڵم ئ ــە، ب ــان هەی ــەوە هــەن دەوڵەتی زۆر نەت

عەرەبییــەكان و دەوڵەتــە ئیســالمییەكان و دەوڵەتەكانــی دیكــە، دەوڵەتــی خۆیــان هەیــە 

ــرن،  ــە دەگ ــەو رەخنەی ــەی ئ ــەو كوردان ــن. ئ ــازاد نی ــان ئ ــەاڵم گەلەكانی ــەربەخۆن، ب و س

ــنوور و  ــە س ــدی ب ــەت پەیوەن ــەوە، دەوڵ ــر جیابكەن ــە یەك ــن دوو شــت ل ــە ناتوان ئەوان

ــە.  ــتانەوە نیی ــەو ش ــی و ئ ــازادی و دیموكراس ــەل و ئ ــە گ ــدی ب ــە، پەیوەن ــەوە هەی خاك

ئێســتا بــەو كەســانە دەڵێیــن ئەگــەر كــورد گوتیــان ئێمــە ســەربەخۆییامن نــاوێ، دەوڵەمتان 

نــاوێ، دەمانــەوێ وەك هاونیشــتامنی ئــەو دەوڵەتانــەی كوردســتانیان داگیركــردووە، تەنیــا 

ئازادبیــن، هــەر تەنیــا ئازادیــامن پێبدرێــت، هیچــامن نــاوێ ئەوەنەبــێ لەســەر ئــەم خاكــی 

كوردســتانە كــە هــەزاران ســاڵە لەســەری دەژیــن، مبێنینــەوە، خاكەكەمــان نەبێتە تركســتان 

ــردووە  ــتانیان داگیرك ــەی كوردس ــەو دەوڵەتان ــا ئ ــە ئای ــتان، باش ــتان و فارسس و عەرەبس

ئامــادەن ئــازادی بدەنــە كــورد، لــە كاتێكــدا ئامادەنیــن ئــازادی بدەنــە گەلەكانــی خۆیــان 

ــن،  ــان دەیبینی ــە چــاوی خۆم ــان ب ــەوە شــتێكە هەمووم ــارس. ئ ــەرەب و ف ــرك و ع ــە ت ل

لــەو دەوڵەتانــەدا عــەرەب، تــرك و فــارس ناتوانــن بەشــێوەیەكی ئازادانــە و بەشــێوەیەكی 

دیمەنێك لە سەمیناری د.هانە كویشلەر و د.جەمال نەبەز ، كە ئەیوب نووری بەڕێوەیدەبرد.                       ) فۆتۆ : گۆران محەممەد (
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ــە  ــە وات ــەی هەیان ــەو خاك ــن ئ ــورد دەتوان ــا ك ــە ئای ــا كەوای ــەن. ئینج ــی كاربك دیموكرات

كوردســتان بپارێــزن. كەواتــە شــتێكی ناچارییــە، كــورد بــۆ ئــەوەی بتوانــێ خاكــی خــۆی 

بپارێــزێ و هیوایەكــی هەبــێ بــۆ ئــازادی، پێویســتە واڵتــی خــۆی جیابكاتــەوەو دەوڵەتــی 

خــۆی هەبێــت.

زۆر لەو گەالنەی دەوڵەتیان هەیە ئازاد نین 

ــەت  ــدووە، دەوڵ ــە زانســتی سیاســیم خوێن ــۆگ ك ــەوە وەك كەســێكی پۆلیتۆل ــەالی من  ب

ــە  ــەو دەوڵەت ــان هەمــوو گەلێــك، ئ ــە دەوڵەتــی هەمــوو نەتــەوە ی هیــچ كاتێــك نابــێ ب

یــان دەســەاڵتە بەدەســتی یــەك كەســەوە واتــە دیكتاتۆرێــك، یــان دەســەاڵتە بەدەســتی 

تاقمێكــەوە یــان بەدەســتی تاقمێكــەوە كــە دێــن بــە ئیدیۆلۆژییەكــی ناسیونالیســتی یاخود 

بــە ئیدیۆلۆژیەكــی ئایینــی ئــەو گەلــە بەڕێوەدەبــەن، بــەاڵم ئەگــەر كــورد دەوڵەتیــان ببێ، 

دەتوانــن دەوڵەتەكــەی خۆیــان بپارێــزن.

 بــەالی منــەوە ئــازادی زۆر بەنرخــرە لــە ســەربەخۆیی و دەوڵــەت، چونكــە گەلێــك كــە 

دیمەنێك لە سەمیناری د.هانە كویشلەر و د.جەمال نەبەز                                                                   ) فۆتۆ : گۆران محەممەد (
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ئــازاد بــوو هەركاتێــك بیــەوێ دەتوانــێ دەوڵــەت دروســتبكات، كــورد زۆر حەزیكــردووەو 

ئێســتاش حــەزدەكات لــەو دەوڵەتانــەی تێیــدا دەژی، بــە برایەتــی و دۆســتایەتی لەگــەڵ 

ــە  ــەن و ب ــە بك ــۆگ قس ــە دیال ــن ب ــە دابنیش ــان هەی ــەوا دەوڵەتەكەی ــەی ك ــەو گەالن ئ

دیالــۆگ كێشــەی كــورد چارەســەر بكــەن، بــەاڵم تائێســتا ئــەو چارەســەرە نەبــووە، چونكــە 

ــازادی جــۆری  ــازادی، ئ ــە ئ ــازادن. مەبەســتم ل ــەش ئ ــەو گەالن ــە ئ ــازادن و ن ــورد ئ ــە ك ن

بیركردنەوەیــە، ئــازادی جــۆرە تۆلێرانســێكە كــە دەبــێ هــەر لــە منداڵێتییــەوە ئــەو شــتە 

دروســتبكرێت. ئێســتا دوای نەمانــی تێرۆریزمــی ســۆڤیەتی )بەڕاســتی دەوڵەتــی یەكێتــی 

ــای  ــی ئەوروپ ــی دەوڵەتەكان ــە دوای نەمان ــوو(، ك ــت ب ــی تێرۆریس ــۆڤیەت دەوڵەتێك س

ــە  ــتان و ئەوانیدیك ــتان، ئەرمەنس ــە ئۆزبەكس ــتكەوت، ل ــەربەخۆییان دەس ــەاڵت س رۆژه

ــە  ــەوە ل ــە پێچەوان ــن. ب ــازاد نی ــان ئ ــەاڵم گەلەكانی ــتبوون، ب ــەربەخۆ دروس ــی س دەوڵەت

چیكۆســلۆڤاكیا دوو گەلــی ئــازاد هەبــوون، چیــك و ســلۆڤاك، لەبەرئــەوەی ئــەو دوو گەلــە 

بەڕاســتی مێشــكیان ئازادبــوو و ســەركردەكانیان بەڕاســتی نوێنــەری گــەل بــوون، نوێنــەری 

دیموكراســی و تۆلێرانــس بــوون، توانییــان بڵێــن هەریەكەمــان بــا دەوڵەتــی خۆمــان 

هەبێــت بــە جیــا. 

ــەوەم  ــە نووســینەكامندا باســی ئ ــش چــل پەنجــا ســاڵیش ل ــە و پێ ــاوەڕی خــۆم وای بیروب

كــردووە كــە گەالنــی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت عــەرەب بــن، تــرك بــن، فــارس بــن، بلــوچ 

بــن، پەشــتون بــن و ئەرمــەن بــن دەتوانــن بەشــێوەی كۆنفیدراســیۆنێك دەوڵەتێكــی گەورە 

دروســتبكەن و، وەك دۆســت و بــرا هەركــەس لــە ســنووری خاكەكــەی خۆیــدا سەربەســتی 

ــان  ــدا نوێنەرێكی ــەوە یەكگرتووەكان ــی نەت ــە كۆمەڵ ــن ل ــان بتوان ــەاڵم هەمووی هەبێــت، ب

هەبێــت.

رۆژئاواییەكان زۆر ناهەقییان كرد

 

ــە ســەتەی  ــەی ل ــەو دەرفەتان ــورد، ئ ــەوە ســەر باســی كێشــەی ك ــەر بگەڕێین ئێســتا ئەگ

كــە  یەكــەم  جیهانــی  جەنگــی  دەرفەتــی  وەك  كەوتــن،  كــورد  دەســت  رابــردوودا 

ئیمپراتۆریەتــی عوســامنی رووخــا و شانشــینی قاجــاری نەمــا، ئــەوە دەرفەتێكــی گرنــگ 

بــوو بــۆ كــورد كــە بتوانــێ دەوڵەتــی كــوردی دروســتبكات، بــەاڵم دەوڵەتــە ئەوروپاییــەكان 
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كــە جەنگییــان بردبــووەوە، بەریتانیــا، فەرەنســا، ئیتاڵیــا و یۆنــان، بەڵێنیــان دابــووە كــورد و 

ئەرمــەن كــە دەتوانــن بەپێــی پەیامننامــەی ســیڤەر دەوڵەتــی خۆیــان دروســتبكەن، بــەاڵم 

ئــەو هێــزە ئەوروپاییانــە، بەریتانیــا و فەرەنســا بەپێــی بەرژەوەندیــی ئیمپریالیســتیانەی 

خۆیــان هاتــن كوردســتانیان دابەشــكرد، بەشــێك بــۆ ئێــران و بەشــێك بۆ ســووریا و بەشــێك 

بــۆ توركیــا و بەشــێك بــۆ عێــراق، ئــەم دەوڵەتــە دەســتكردانەیان دروســتكردن. بەڕاســتی 

ــەر  ــردووە بەرامب ــان ك ــی و گوناهی ــەر زۆر ناهەق ــەك ه ــاوا ن ــی رۆژئ ــا و جیهان ئەوروپ

ــی  ــیكرد، ئەوروپای ــن باس ــش م ــرە پێ ــلەر لێ ــۆرە كویش ــەروەك د.هانەل ــو ه ــورد، بەڵك ك

ــن و  ــورد نەكەی ــا هــەر باســی ك ــردووە. ب ــەل ك ــەر زۆر گ ــان بەرامب ــی ناهەقی و رۆژئاوای

منوونەیەكــی دیكــە باســبكەین. منوونــەی فەلەســتین و ئیرسائیــل، پــاش ئــەوەی كۆمەڵــەی 

نەتــەوە یەكگرتــووەكان بڕیاریــدا لــەو شــوێنەی بەدەســت بەریتانیــاوە بــوو دوو دەوڵــەت 

دروســتبكرێن، دەوڵەتێــك بــۆ عــەرەب و دەوڵەتێــك بــۆ جــووەكان، بەبــێ ئــەوەی 

ــۆرە  ــن و ج ــۆرە تێگەیش ــۆرە دۆســتایەتییەك و ج ــوودا ج ــەرەب و ج ــوان ع بێــن لەنێ

تۆلێراســێك پێبگەیێنــن كــە هەریەكەیــان لەشــوێنی خۆیــان بــن، بەریتانییــەكان هەســتان 

رۆیشــن و عــەرەب و جووەكانیــان تێكەڵــی یەكــر كــرد و كردیانــە شــەڕ، ئــەوكات ئــەو 

دەوڵەتــە عەرەبانــەی كــە هەبــوون هەموویــان سیســتەمەكانیان بەدەســت چەنــد پاشــا و 

فیۆداڵێكــەوە بــوو، ئەوەبــوو پەنجــا ســاڵ شــەڕی عــەرەب و جوو دروســتبوو، كە بەڕاســتی 

ئــەوە پێویســت نەبــوو، بەڕاســتی ئــەوە بــێ تــاوان و گونــاح بــوون، چونكــە هــەر كەســێك 

بكــوژرێ جــوو بێــت، عــەرەب بێــت، موســڵامن بێــت یــان دیــان، ئێــزدی بێــت، عەلــەوی 

بێــت یارســانی بێــت، ئــەو بــەر لــە هــەر شــتێك مرۆڤــە، كوشــن و خوێــن رشــن پێویســت 

نییــە. هیــچ شــتێك ئــەوە ناهێنــێ مــرۆڤ بچــێ مرۆڤێكــی دیكــە بكوژێــت.

لە بەشی بندەستی عێراق دەرفەتەكە بەكارنەهێندرا 

ــەر كەمــی كات، دەمــەوێ ئــەوە بڵێــم كــە هەرچەنــدە كــورد مافــی ئــەوەی  لێــرەدا لەب

هەیــە دەوڵەتــی ســەربەخۆی ببــێ، مافــی ئــەوەی هەیــە لــە هەمــوو كوردســتانی 

ــەت  ــە، دەوڵ ــی تێدای ــی ئۆتۆنۆم ــەوا حكومەتێك ــەی ك ــەو پارچەی ــەر ل ــەك ه ــەورە ن گ

دروســتبكات و ئەوانــەی كــە مرۆڤــن و بەڕاســتی مــرۆڤ دۆســن، پێویســتە لــە هەمــوو 
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الیەكــی جیهانــەوە پشــتیوانی بكــەن، بــەاڵم لەنێوخــۆی واڵتــی كوردســتاندا بەتایبەتــی لــە 

ــت،  ــە بەكاربهێندرێ ــەو دەرفەت ــە ئ ــراوە ك ــی وانەك ــراق، كارێك ــتی عێ ــەكەی بندەس بەش

چونكــە ئــەو دەرفەتــە لەســاڵی 2003دا كاتێــك ئەمریكاییــەكان هاتنــە كوردســتان، دەكــرا 

ــەوان نەیانكــرد.  ــەاڵم ئ ــت، ب ــەو شــتە بكرێ ئ

 ئێســتاش تاقمێكــی كۆنەپەرســتی شــیعە لــە عێــراق هاتوونەتە ســەركار، دیســان كێشــەیان 

ــلەر  ــۆرە كویش ــوننە وەك د.هانەل ــیعە و س ــەڕی ش ــتا ش ــتكردووەو، ئێس ــورد دروس ــۆ ك ب

پێــش مــن باســیكرد، ئــەوەش شــتێكی زۆر خراپــە، تێكەڵبــوون لەســەر هــەر ئیدیۆلۆژیــەك 

ــی  ــان چینایەت ــت ی ــی بێ ــۆژی ئایین ــان ئیدیۆل ــت، ی ــتی بێ ــۆژی ناسیونالیس ــت، ئیدیۆل بێ

ــاوا پێویســتە هەوڵێــك بــدەن كــە  ــۆرە كویشــلەر گوتــی، خەڵكــی رۆژئ بێــت. وەك هانەل

ــەو  ــزب و ئ ــەم حی ــە كوردســتان، پشــتگیری ئ ــازادی و دیموكراســی بكــەن ل پشــتگیری ئ

ــتان  ــی كوردس ــتگیری خەڵك ــێ پش ــە، دەب ــەكان خراپ ــتگیری حیزب ــت، پش ــزب نەكرێ حی

بكــەن، پشــتگیری ئــەو كەســانە بكــەن لــە كوردســتان كــە بــۆ ئــازادی و بــۆ برایەتــی كار 

دەكــەن.
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هەڤپەیڤین لەگەڵ

د.جەمال نەبەز

مامۆســتا  لەگــەڵ  بەرلیــن  لــە  نیســانی 2007  لــە رۆژی 22ی  ئــەو هەڤپەیڤینــەم 

جەمــال نەبــەز كــرد. پرســیارێك كــە زۆر كــراوەو دوای كۆچكردنیشــی لەالیــەن زۆر 

كەســەوە ورووژێندرایــەوە لــەو هەڤپەیڤینــەدا كــراوە، بۆچــی ناگەڕێیــەوە كوردســتان؟ 

ــەو  ــەی ئ ــوو لەوان ــاوازم هەب ــی زۆر جی ــش بۆچوونێك ــۆم ئەوكاتی ــن خ ــدە م هەرچەن

ــەردەوام  ــیارە ب ــەو پرس ــە ئ ــان دەبووای ــەاڵم وەك رۆژنامەڤ ــد، ب ــیارەیان دەورووژان پرس

ورووژاوە بكــەم. ئێمــە بــەدوای بەرهەمــی بیرمەندانــی كــورددا دەچیــن نــەك ناونیشــانی 

نیشــتەجێبوونیان، د.جەمــال نەبــەز جگــە لــەو كارەی بــۆ گوزەرانــی خــۆی )كــە بەشــێكی 

زۆری ئــەوەش هــەر دەخســتەوە خزمەتــی كوردســتان( هەمــوو هــەوڵ و بەرهەمــی بــۆ 

ــوو.  كوردســتان ب

هەڤپەیڤینەكــەم بــە شــەو لــە رێســتۆرانتێك لەگــەڵ پرۆفیســۆر د.جەمــال نەبــەز 

پەلــەی  رێســتۆرانتەكەیش  كرێكارانــی  و  كێشــا  درێــژەی  هەڤپەیڤینەكەمــان  كــرد، 

داخســتنیان بــوو، بۆیــە هــەروەك لــە كۆتایــی هەڤپەیڤینەكــەش دا هەســتی پێدەكرێــت، 

هەڤپەیڤینەكــە دەبووایــە فراوانرتبێــت لــەوە، نــەك خوێنــەر هەســتبكات لەپــڕدا كۆتایــی 

ــووە. هات

ئــەو هەڤپەیڤینــەم كاتــی خــۆی بەشــێوەی نــوورساو بــۆ نــاردەوە، بــەاڵم ئــەوكات گوتــی 

پێویســت نــاكات ئێســتا باڵویبكەینــەوە، بەداخــەوە باڵوكردنــەوەی كەوتــە دوای كۆچــی 

دوایــی خــۆی. 

هەڤپەیڤین : ئاكۆ محەممەد
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         بنەچە و خوێندن 

- لە باوكمەوە دەچینەوە سەر ئاغاكانی دزەیی

- باوكم لە سلێامنی گیرسابووەوە، ئیر ببووە خەڵكی سلێامنی

- دایكم پێیگوتم خواپەرست بە و مەال پەرست مەبە 

- باوكم زۆر دۆستی شێخی شەدەڵە و عەبدولكەریمی عەلەكە بوو

- هەموو قورئانم لەبەربوو

 

ئاكۆ محەممەد: بەڕێزتان ساڵی 1933 لە سلێامنی لەدایكبوون؟ 

جەمال نەبەز: بەڵێ لە 1933/12/1 لە سلێامنی لەدایكبووم. 

ئاكۆ محەممەد: هەر بە بنەچە خەڵكی سلێامنین؟ 

جەمــال نەبــەز: نەخێــر. لــە باوكمــەوە ئێمــە دەچینــەوە ســەر ئاغاكانــی دزەیــی. هۆمــەری 

دزەیــی ئــەو زانیاریانــە بــاش دەزانێــت، كــە یەكێــك لــە ئاغاكانــی دزەیــی رێــی كەوتووەتــە 

ســلێامنی و باپیــری منیــش لــەو بنەماڵەیەیــە. باپیــری مــن مەحمــوود ئاغــا وەك ئاغایەكــی 

دزەیــی، واتــە باوكــی باوكــم، كچێكــی یەكجــار زۆر جوانــی دۆزیوەتــەوە كــە لــە 

بنەماڵەیەكــی یەكجــار هــەژار بــووە، ئــەو كچــە نــاوی ئامینــە بــووە، واتــە دایكــی باوكــم. 

هەرچــی دۆســت و خــزم هەبــووە پێیانگوتــووە ئــەو كچــە مەهێنــە، ئــەوە ســواڵكەرە و 

ئــەوە هــەژارەو ئــەوە چییــە، باپیــرم گوتوویەتــی نــا، ئــەوە ئــەو ژنەیــە كــە مــن دەكاتــە 

پیــاو و، هێناویەتــی. خەڵــك زۆر رقیــان لــەو ژنــە هەڵگرتــووە چونكــە لــە شــەو و رۆژێكــدا 

دەوڵەمەنــد بــووە و ناویــان نــاوە “ئامینەخانــی تــازە دەوڵەمەنــد”. دوای ئــەوەی باپیــرم 

ئــەو ژنــەی هێنــاوە هەرچــی موڵــك و مــاڵ و پــارەی هەبــووە خســتوویەتییە بەردەســتی 

ئامینەخــان. باوكــم دەیگــوت، دایكــم بەڕاســتی ژنێكــی زیــرەك بــوو. 

ئاكــۆ محەممــەد: رقــی دزەییــان لــە باپیــرت لەبــەر ئەوەبــووە كــە دزەییــەكان ژنیــان لــە 
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كــەس نەدەهێنــا و ژنیــان نــەدەدا بــە كەســێكی دەرەوەی دزەییــان؟ 

جەمــال نەبــەز: ئــەوە راســتە. لەبەرئــەوەش دزەییــەكان زۆر رقیــان لــە باپیــرم هەڵگــرت و 

زۆر قســەی ناشــیرینیان پێگوتــووە، بــەاڵم ئــەو هــەر ســووربووە لەســەر ئــەوەی كــە ئــەوە 

ــم دەیگــوت بەڕاســتی دایكــم  ــی. باوك ــێ و هێناویەت ــێ بیهێن ژنێكــی باشــە و هــەر دەب

ژنێكــی تێگەیشــتوو و زیــرەك بــوو و بەڕاســتی یارمەتــی باوكمــی داوە.

 هــەر لــە منداڵیشــەوە هەوڵیــداوە باوكــی منیــش بخاتــە بــەر خوێنــدن و پێیبگەیێنێــت. 

زانــا  مــەالی  زۆر  لــەالی  تەواوكــردوون،  مەالیەتــی  زانســتەكانی  باوكــم  لەبەرئــەوە 

ــێ  ــەاڵم قــەت ناب ــی، ب ــە دەخوێن ــەم خوێندن ــۆ ئ ــەاڵم باوكــم دەیگــوت ت ــووی، ب خوێندب

مەالیەتــی بكــەی، خواپەرســت بــە، مــەال پەرســت مەبــە. ئــەوە ئامــۆژگاری دایكــی باوكــم 

بــووە بــۆ باوكــم. ئینجــا باوكــم زمانــی عەرەبــی، فارســی، تركــی و كــوردی زۆر بــە باشــی 

دەزانــی. ســەرەتایەكی زمانــی ئینگلیزیشــی دەزانــی. زۆر شــیعری فارســی و تركــی و 

ــوو. ــی لەبەرب عەرەب

 دایكیشــم خەڵكــی ســلێامنی نییــە. دایكــم كچــی مــەال فەتاحــی ســەركۆیی یــە. كــە بــە 

مــەال فەتاحــی جافــەران بەنێوبانگــە، بــەاڵم لەڕاســتیدا باوكــی دایكــم خەڵكــی ســەركۆیە، 

ــامنییەكان  ــەردەمی عوس ــە س ــە ل ــەرەداخ ناوێك ــە. ق ــەی قەراخ ــی ناوچ ــەركۆ خەڵك س

بەكارهێــرناوە، هەرچەنــدە بنەچــە و رەچەڵەكــی وشــەكە تركــی نییــە، كوردییــە. بــە كوردی 

بــە ناوچــەی قــەرەداخ دەگوترێــت زەردیئــاوا. لەبەرئــەوە مــن نــە لــە باوكمــەوەو نــە لــە 

دایكمــەوە خەڵكــی ســلێامنی نیــم. )بەپێكەنینــەوە( كــوردم. 

ئاكۆ محەممەد: باپیرت چ ساڵێك چووەتە سلێامنی؟ 

ــژی  ــە دوورودرێ ــەال ب ــن م ــتا نەجمەدی ــەاڵم مامۆس ــم. ب ــتی نازان ــەز: بەڕاس ــال نەب جەم

ئــەو باســەی دەزانــی، چونكــە مامۆســتا نەجمەدیــن مــەال خزمایەتییەكــی لەگــەڵ باوكــم 

هەبــوو. زۆرجــار ئــەو باســی دایكــی باوكمــی بــۆ دەگێڕامــەوە كــە ژنێكــی زیــرەك بــووەو 

ــوان  ــدە ج ــدەوار ئەوەن ــەژاری نەخوێن ــی ه ــۆ وەرە ژنێك ــووە. ت ــتوو ب ــی تێگەیش ژنێك

بووبێــت، ئەوەنــدە زیــرەك بووبێــت و بتوانــێ كاربكاتــە ســەر خەڵــك، لــە قســەكردن و 

ــە هەڵســوكەوتیان.  ل

ئاكــۆ محەممــەد: باپیــرت كــە چووەتــە ســلێامنی بــە دەوڵەمەنــدی چــووە، موڵكەكانــی 

لــە دەشــتی دزەییــان لــێ نەســەندراونەتەوە؟ 
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ــە  ــی ل ــا. موڵك ــان ن ــێ ســەندراون ی ــی ل ــم زەویەكان ــەاڵم نازان ــێ، ب ــەز: بەڵ ــال نەب جەم

ــی.  ــارە كڕیویەت ــە پ ــووەو ب ــلێامنی هەب س

ئاكــۆ محەممــەد: خــۆت چەنــد زمانێــك دەزانــی، وابزانــم هەشــت زمــان دەزانــی، چــۆن 

فێریــان بــووی؟ 

ــم زۆر  ــووم، چونكــە باوك ــان ب ــی فێری ــە منداڵ ــە ب ــەو زمانان ــك ل ــەز: هەندێ ــال نەب جەم

ــی  ــوو. باوك ــەكان ب ــتی كاكەیی ــارس. زۆر دۆس ــەرەب و ف ــە ع ــوون. لەوان ــی هەب هاوڕێ

ــە.  ــە ســلێامنی، پێیاندەگــوت حەمەغــای برایــم ئاغــای خومیل ئەحمــەد ســمێڵ هەبــوو ل

ــوو و لەگــەڵ  ــی ب ــەكان. ئەحمــەد ســمێڵ قوتاب ــی كاكەیی ــە گەورەكان ــوو ل ــەوە یەكێكب ئ

ــەڵ  ــوو. لەگ ــە ب ــە حەق ــوو، ك ــم زۆر دۆســتی شــێخی شــەدەڵە ب ــد، باوك ــە دەیخوێن ئێم

جــووەكان دۆســت بــوو، لەگــەڵ عەبدولكەریمــی عەلەكــە، كــە كاتــی خــۆی وەزیری شــێخ 

مەحمــوود بــوو. لەگــەڵ كەســانێك دۆســتبوو كــە موســڵامن نەبــوون، لەگەڵ ئــەوەی باوكم 

ــە رۆژووگرتــن و نوێژكــردن  ــوو موســڵامنێتی خــۆی پاراســتبوو. ل بەڕاســتی موســڵامنێك ب

دا، بــەاڵم زۆریــی لــە ئێمــەی منداڵەكانــی نەدەكــرد و بڵێــت، هەســن بچــن نوێــژ بكــەن 

یــان رۆژوو بگــرن، ئەمانــەی نەدەگــوت، بــەاڵم خــۆی نوێــژی دەكــرد و رۆژووی دەگــرت 

ــتووە  ــە رۆژان نەمبیس ــك ل ــچ رۆژێ ــوو. هی ــڵامن ب ــوو و موس ــت ب ــتی خواپەرس و بەڕاس

بەرامبــەر یەكێــك كــە ناموســڵامن بێــت قســەیەكی خراپــی كردبێــت. كریســتیان لەگــەڵ 

ئێمــە نانیــان دەخــوارد لــە مــاڵ. دەمگــوت باوكــە ئەوانــە چــۆن خۆمانــەن، دەیگــوت رۆڵە 

ــەو  ــكات، ئ ــە ب ــەو دونیای ــك حوكمــی ئ ــێ نیوەڕۆژێ ــت ناتوان ــو ئێمەبێ ــەر خــوا وەك ئەگ

دووبەرەكــی و دووژمنایەتییــە كاری ئێمــە و خەڵكــە، موســڵامن و دیــان و جــوو ئەوانــەن 

كــە ئــەو ئایینانەیــان هەیــە، ئەگەرنــا لــەالی خــوا ئــەوە نییــە. الی خــوا ئــەو دووبەرەكــی 

و جیــاوازی و بەگژیەكداچوونــە نییــە، كــە ئــەو بكــەی بەگــژ ئــەودا و ئەویدیكــە بــەدژی 

ئەویدیكــەدا. 

ئاكۆ محەممەد: خوێندنت لەگەڵ ئامادەییش لە سلێامنی تەواوكردووە؟ 

ــەالی  ــە، ل ــە قوتابخان ــەوا دەچووم ــەوەی ك ــاڵ ئ ــن لەپ ــەاڵم م ــێ، ب ــەز: بەڵ ــال نەب جەم

ــە، كــە  مــەال دەمخوێنــد و هەروەهــا لــەالی باوكــم. دوای ئــەوەی كــە چوومــە قوتابخان

ئــەوكات تەمەنــم چــوار ســاڵی بــوو، باوكــم قەڵەمــی دایــە دەســتم و گوتــی:) اقــرا باســم 

ربك(.بەوشــێوەیە دەســتم كــرد بــە خوێنــدن. گوتــی رۆڵــە دەبــێ بنووســی. ئینجــا شــتێك 
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ــوون،  ــارس نەب ــە ســلێامنی ف ــووم. ل ــم كــە مــن چــۆن فارســی فێرب ــە دەمــەوێ بیڵێ هەی

بــەاڵم ئەوكاتــەی كــە مــن منــداڵ بــووم، لــە ســلێامنی شــابەندەری ئێــران هەبــوو، 

ــە  ــر. ماڵەكەشــامن ل ــە بەرەوژووت ــەی ئێم ــە ماڵەك ــك ل ــوو تۆزێ كونســوڵخانەیەكیان هەب

گۆیژەبــوو، نزیــك قاوەخانــەی ســەرچیمەن. ئــەوان ماڵیــان لــە دەوروبــەری قاوەخانەكــە 

ــوارەوە  ــە خ ــی دەهاتن ــوڵخانە. منداڵەكان ــە كۆنس ــوو و كردبوویان ــوێنێكیان گرتب ــوو، ش ب

ــان  ــم لەگەڵی ــش یاری ــرد، منی ــەیان دەك ــی قس ــە فارس ــرد و ب ــان دەك ــە یاری ــەڵ ئێم لەگ

دەكــرد و بــە فارســی قســەم لەگــەڵ دەكــردن، كــە باوكــم ئــەوەی زانــی بــە فارســی قســە 

دەكــەم، گوتــی رۆڵــە ئەمــە وانابێــت، دەبــێ تــۆ دابنیشــی و گوڵســتان و بووســتان و ئــەو 

ــا بەوشــێوەیە  ــی، ئەگەرن ــە بب ــەو زمان ــری ئ ــێ فێ ــە باشــی دەب ــی ب ــا و گوت شــتانەی هێن

نابێــت و لەبیــرت دەچێتــەوە. دوایــی ئیــر وردە وردە ئەوەبــوو فارسییەكەشــم پێشــكەوت. 

ــە  ــووم ب ــش دەچ ــرد، منی ــەیان دەك ــی قس ــە عەرەب ــم ب ــەڵ باوك ــن لەگ ــك دەهات خەڵ

عەرەبــی قســەم لەگــەڵ دەكــردن، ئیــدی ئــەم زمانانــە چ كــوردی و چ فارســی و چ تركــی 

ــان.  ــە منداڵییــەوە گوێــم راهــات پێی ل

ئینجــا دوای ئــەوە كــە چوومــە قوتابخانــەی ســەرەتایی تاقیكردنەوەیەكیــان پێكــردم، 

ــێیەمەوە.  ــی س ــتە پۆل ــان خس ــەر منی ــان دووەم، یەكس ــەم ی ــی یەك ــتەمە پۆل نەیانخس

ــەاڵم  ــی چوارەمــەوە، ب ــان خســتە پۆل ــی ســێیەم مامــەوە، ئینجــا منی ــە پۆل ســێ مانــگ ل

ــرت،  ــوورێژەم گ ــاڵە س ــە ئەوس ــم، چونك ــاڵ دواكەوت ــەك س ــدی ی ــەی ناوەن ــە قوتابخان ل

ــی  ــدی بەباشــی نەمدەتوان ــرم، ئی ــم و مب ــوو نەژی ــس، لەوانەب ــار پی ســوورێژەیەكی یەكج

بچمــە قوتابخانــە و ئــەو ســاڵە دواكەوتــم. ئیــدی دوای ئــەوە وردە وردە پێشــكەوتم لــە 

قوتابخانــە. ئــەو ســەردەمە قوتابخانــەی ناوەنــدی ســێ ســاڵ بــوو، دواناوەنــدی دوو ســاڵ 

بــوو. مــن چوومــە بەشــی زانســتی، لەبیرمــە لــە جەبــر و سێگۆشــەكاندا 99م وەرگرتبوو. لە 

زمانــی عەرەبــی 81م وەرگرتبــوو، بەهــۆی خوێندنــی ئیســالمەتی، فێــری زمانــی عەرەبــی 

ببــووم. 

ئاكۆ محەممەد: ئەوكات لە سلێامنی خوێندن بە زمانی عەرەبی بوو؟ 

جەمــال نەبــەز: نەخێــر. قوتابخانــەی ســەرەتایی بــە كــوردی بــوو، بــەاڵم مــن بــە خوێندنی 

ــی  ــری عەرەب ــە الی باوكــم فێ ــەی دەهاتن ــەو عەرەبان ئیســالمەتی و قســەكردن لەگــەڵ ئ

ببــووم. مــن هەمــوو قورئانــم لەبەربــوو، هــەر بــە تــەواوی. 
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ئاكۆ محەممەد: ئێستا لە بیرت نەماوە؟ 

ــَوى )2(  ــا َغ ــْم َوَم ــلَّ َصاِحبُُك ــا َض ــَوى )1( َم ــِم إَِذا َه ــەی چــۆن. )َوالنَّْج ــەز: ئ جەمــال نەب

َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى )3( إِْن ُهــَو إاِلَّ َوْحــٌي يُوَحــى )4( َعلََّمــُه َشــِديُد الُْقــَوى )5( ُذو ِمــرٍَّة 

ــْنِ أَْو أَْدَن(.  ــاَب قَْوَس ــَكاَن قَ ــَدلَّ )8( فَ ــا فَتَ ــمَّ َدنَ ــَى )7( ثُ ــِق اأْلَْع ــَو ِباأْلُفُ ــتََوى )6( َوُه فَاْس

ــد ســاڵە. بــەاڵم بەوشــێوە دەتوانــم زۆر شــت  هەندێكیــم لەبیرچووەتــەوە، دەزانــی چەن

لــە قورئــان بــە ئەزبــەری بخوێنمــەوە. ئــەوكات بێجگــە لــە قورئــان، زۆر شــت دەخوێنــدرا 

وەك:)مغنــی اللبیــب عــن كتــب األعاریــب( كــە ئەمــە بنەچــەی رێزمانــی زمانــی عەرەبییە. 

ئینجــا لەوانــە هەیــە بــۆ منوونــە: اقــران جــواب الــرشط بالفــاء، اســمیە طلبیــە، وبجامــدن 

وب مــاء و ب مل و ب قــد و بالتنفیــس، تەنفیــس واتــە ســین و ســوف. كــە دەنووســم بــە 

عەرەبــی، بۆچــی تــۆ پێتوایــە ئــەو عەرەبییــە لــە قوتابخانــە فێربوومــە، نەخێــر ئــەوە لــە 

خوێندنــی فیقهــی ئیســالم یــان بڵێیــن ئیســالمەوانییەوە فێربــووم. 

ئاكۆ محەممەد: لەالی كێ دەتخوێند؟ 

جەمــال نەبــەز: لــەالی زۆر مــەال دەمخوێنــد. بەتایبەتــی مــەال ئەبووبەكر، كــە پێیاندەگوت 

مــەال ئەبووبەكــری خانەقــا، بەڕاســتی مرۆڤێكــی زیــرەك بــوو. ئــەوكات وانەبــوو مــەالكان 

ــی  ــرد و بەخۆڕای ــان دەك ــان كاری ــەالكان خۆی ــرن، م ــەت وەربگ ــە حكوم ــارە ل ــن پ بچ

دەرســیان دەگوتــەوە، بــەاڵم باوكــم پــارەی دەدایــێ، بــۆ دەرس خوێندنــی مــن. لــە دوای 

ئــەوە، رۆژێــك لــە رۆژان ئــەو مەالیــە ئەوەنــدە هــەژار ببــوو رووی نەهاتبــوو بــە كــەس 

بڵــێ نامنــان نییــە، چووبــووەوە مــاڵ خــۆی ســەربڕی. دەیانگــوت شــێتە. ئەوەنــدە هــەژار 

و بــێ نــان بــوو. 

ئاكۆ محەممەد: نازانی ساڵی چەند بوو خۆی سەربڕی؟ 

جەمال نەبەز: بەخوا نازانم ساڵی چەند بوو، بەاڵم پێموایە لە پەنجاكان بوو. 

ئاكۆ محەممەد: مامۆستاكانتان لە قوتابخانەی سەرەتایی كوردبوون یان عەرەب؟ 

جەمــال نەبــەز: لــە قوتابخانــەی ســەرەتاییدا، مامۆســتاكان كوردبــوون، بــەاڵم هەموویــان 

ــوو.  ــی تێداب ــوو، هەولێری ــی تێداب ــوو، كۆی ــی تێداب ــوون. كەركووك خەڵكــی ســلێامنی نەب

مامۆســتا عومــەر ســاقی هەبــوو، هەولێــری بــوو، لەوانەیــە تــۆ بیناســی، ئەمــری خــوای 

كــرد. كــە مــن لــە هەولێــر مامۆســتابووم، عومــەر ســاقیش دیســان مامۆســتابوو، دەیزانــی 

كــە كاتــی خــۆی لــە ســلێامنی دەرســی پێدەگوتیــن، ئــەوە هەولێــری بــوو. عەبدوڵــاڵ پیــرە 
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ــەی ســەرەتایی  ــە قوتابخان ــوو ل ــاڵ ســدیق هەب ــوو. عەبدوڵ ــی ب ــی كۆی ــوو، كابرایەك هەب

كەركووكــی بــوو. 

ئاكــۆ محەممــەد: كــە باپیــرت مەحمــوود ئاغــا ناوچــەی دزەییانــی بەجێهێشــتووە، دواتــر 

هیــچ پەیوەندییەكــی نەبــووە لەگــەڵ دزەییــان؟ 

جەمال نەبەز: نەخێر. 

ئاكۆ محەممەد: لەسەردەمی تۆشدا پەیوەندییەكە دروستنەبووەوە؟ 

جەمــال نەبــەز: نەخێــر دروســتنەبووەوە، چونكــە ئیــدی وەك دەڵــێ باوكــم لــە ســلێامنی 

گیرســابووەوە، ئیــر ببــووە خەڵكــی ســلێامنی، بــەاڵم هــەر دەیگــوت كــە ئێمــە بــە بنەچــە 

و رەچەڵــەك دزەییــن. 

         خوێندن و ناسینی ئوستاد 

- لە ساڵی 1951 ئوستادم ناسی

- مەال جەمیل رۆژبەیانی زانایەكی گەورەبوو

- پێمناخۆشە قسە بە د.عیزەدین بڵێن 

ئاكۆ محەممەد: دوای ئامادەیی لە كوێ خوێندت؟ 

ــاوی  جەمــال نەبــەز: دوای ئــەوەی چوومــە بەغــدا، چوومــە كۆلێــژی پــەروەردە، كــۆن ن

)دار املعلمیــن العالیــە( بــوو، كــە مــن چــووم پێیاندەگــوت كۆلێــژی پــەروەردە و ســەر بــە 

زانســتگەی بەغــدا بــوو. مــن لــە ســاڵی 1949-1950 چوومــە ئــەوێ. ئینجــا مــن چوومــە 

بەشــی فیزیــك. ئــەوكات فیزیــك و مامتاتیــك پێكــەوە دەخوێنــدران، بــەاڵم بەڕاســتی 

ــە  ــەزم ل ــم، زۆر ح ــی بخوێن ــت ئەستێرەناس ــەوێ، دەمویس ــە ئ ــك نەچووم ــۆ فیزی ــن ب م

ئەستێرەناســی بــوو، ئێســتاش حــەزی لێدەكــەم و لــە مــاڵ تیلیســكۆپم هەیــە، هەندێجــار 

كــە ئاســامن تۆزێــك روونــاك دەبێــت دەچمــە دەرەوەو تەماشــای ئەســتێرەكان دەكــەم. 

ــان  ــژە و جارێكی ــە. ئەویــش بابەتێكــی دوور و درێ ــەم هەی ــی ئینســرۆنۆمی و ئەوان كتێب
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ــن باســی  ــەورەی ئەنســرۆنۆمیم ناســی، دەتوانی ــن، پرۆفیســۆرێكی زۆر گ ــە بەرلی ــرە ل لێ

ــوو.  ــن ئەگــەر كات هەب ــەوەش بكەی ئ

ــم  ــەوەی وردە وردە بچ ــۆ ئ ــك، ب ــك و مامتاتی ــد، فیزی ــم خوێن ــووم فیزیك ــن چ ــەاڵم م ب

ئەســرۆفیزیك بخوێنــم، واتــە فیزیكــی ئەستێرەناســی، بــەاڵم ئیــر ئەوەبــوو كــە دەســتم 

كــرد بــە خوێنــدن كــرد لــە زانســتگەی بەغــدا، سیاســەت و چاالكــی سیاســی هاتەپێشــەوە، 

هەســتم بــەوە دەكــرد كــە بەڕاســتی نەتــەوەی كــورد، نەتەوەیەكــی لێقەومــاوەو، ئێمــە كە 

لــە زانســتگەی بەغــدا بوویــن، ژمــارەی كــەم خوێنــدكاری كوردبوویــن لــەوێ. عەرەبــەكان 

تاقمێكــی لێدەرچــێ كــە چەپــی بــوون، كــە پێیاندەگوتــن كــوڕی بــاش، ئەوانیدیكــە هیــچ 

پەیوەندییەكــی خۆشــیان نەبــوو لەگــەڵ ئێمــە. 

ئاكۆ محەممەد: چەپییەكان باشرتبوون؟

ــوون.  ــراق ب ــتی عێ ــی كۆمۆنیس ــە پارت ــەر ب ــربوون، س ــەكان باش ــەز: چەپیی ــال نەب جەم

ئەوانــە تۆزێــك لەگــەڵ دۆزی كــورد خــراپ نەبــوون. ئەوانیــش هــەر بــە قســە، چونكــە 

كاتێــك كــە ئەوانیــش دەســتیان رۆیــی، ئەوەنەبــوو ئــەو بەڵێنانــەی دابوویــان جێبەجێیــان 

ــی.  ــم قاســمدا ماوەیەكــی زۆر دەســتیان رۆی بكــەن. لەســەردەمی عەبدولكەری

ــورد  ــە ك ــتالین، چونك ــەی س ــی پێناس ــان بەپێ ــاڵی 1953دا گوتی ــەد: لەس ــۆ محەمم ئاك

ــە؟  ــەوە نیی ــە نەت ــە كەوات ــی نیی ــووری هاوبەش ئاب

ــەی  ــە قوتابخان ــن ل ــە م ــاڵی 1948دا ك ــەوە لەس ــر ل ــەاڵم كۆن ــێ، ب ــەز: بەڵ ــال نەب جەم

دواناوەنــدی بــووم لــە ســلێامنی، لــەوێ جــۆرە بزووتنەوەیــەك پەیدابــوو كــە پێیاندەگــوت 

ــوو. بۆچــی  ــراق هەب ــی عێ ــە یەكێت ــان ب ــە باوەڕی ــوون ك ــە ئەوانەب “تەحــەڕووڕ” ، ئەمان

پێیاندەگوتــن “تەحــەڕووڕ”، ئەمانــە خۆیــان ســەر بــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێــراق بــوون. 

ئەوانــە عــەرەب بــوون و پارتێــك هەبــوو بەنــاوی )حــزب التحــرر الوگنــی(، داوای مۆڵەتیان 

كردبــوو، بــەاڵم ئەوانــەی لــە پارتــی كۆمۆنیســتی عێراقــدا بــوون، نەیاندەتوانــی بــە ئاشــكرا 

كار بكــەن و بــە خۆیــان بڵێــن كۆمۆنیســت، چونكــە پارتــی كۆمۆنیســت، رێبەندبــوو، واتــە 

ــەت  ــوو حكوم ــرد. ئەوەب ــەڕووڕ”ەوە كاریاندەك ــاوی “تەح ــەوە بەن ــوو. لەبەرئ قەدەخەب

ــە  ــەی ك ــە گەوران ــەو هەڵ ــك ل ــم یەكێ ــت پێبڵێ ــەڕووڕ”. ئەوەش ــە “تەح ــی نەدای مۆڵەت

ــا و دژی  حكومەتــی عێــراق دەیكــرد، ئەوەبــوو كــە هەركەســێك بێــزاری خــۆی دەرببڕیب

ــتە.  ــەوە كۆمۆنیس ــا ئ ــوت ه ــا، دەیانگ ــی بگرتب ــان رەخنەیەك ــا، ی ــەی بكردب ــم قس رژێ
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لەبەرئــەوە هەركەســێك قســەی باشــی بكردبــا دەیانگــوت ئــەوە كۆمۆنیســتە. واتــە ئەوەی 

ــراق.  ــی كۆمۆنیســتی عێ ــۆ پارت ــوو ب ــێ عەقالنەب ــی ب ــرد پڕوپاگەندەیەك ــەت دەیك حكوم

ــژی  ــا ب ــژی . ب ــا ب ــم و ب ــك، بەدروش ــا رۆژێ ــك ن ــەر رۆژێ ــلێامنی ه ــە س ــەوە ل ــا ئ ئینج

ــەرەب، بڕووخــێ  ــورد و ع ــی ك ــژی برایەت ــرد ب ــان دەك ــە دەرەوەو، باســی ئەوەی دەچوون

ئیســتیعامر و نازانــم چــی.

تاقیكردنــەوە دەبــوو نەدەهاتــن بــۆ تاقیكردنــەوە. رۆژێكیــان پیاوێكــی زۆر بــە نێوبانــگ 

هەبــوو، نــاوی محەممەدعەلــی مســتەفا قەرەداخــی، نووســەری هەمــوو كتێبــی ئەنــدازە و 

جەبــر و ئــەو شــتانە بــوو بــۆ قوتابخانەكانــی ناوەنــدی و دواناوەنــدی، خەڵكــی قــەرەداخ 

بــوو. محەممــەد عەلــی مســتەفا، حكومــەت ناردبــووی بــۆ ســلێامنی بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ 

ــن  ــەوەو پێیگوت ــش كۆبوون ــت، ئەوانی ــان دەوێ ــێ چی ــكات و بزان ــە ب ــدا قس قوتابییەكان

چیتــان دەوێــت، گوتیــان دەمانــەوێ پەیامنــی پۆرتســمۆس كــە لەنێــوان عێــراق و بەریتانیــا 

بەســرابوو هەڵبوەشــێندرێتەوە، گوتــی باشــە دەینووســین و دەیدەینــە پەرلەمــان، ئەگــەر 

گوتــی الیببــەن، حكومــەت دەبــێ الیبــدات. هەندێــك شــتی دیكەیــان خســتە پێشــەوەو 

گوتــی باشــە. گوتیــان دەبــێ تاقیكردنــەوەش نەكرێــت و نەهێڵدرێــت، گوتــی نــا نــا ئــەوە 

ــی  ــش گوت ــتە. ئەوی ــی كۆنەپەرس ــەوە كابرایەك ــان ئ ــەرا و گوتی ــووە ه ــدی ب ــت. ئی نابێ

ئــەوەی ئێــوە دەیڵێــن لەســەر پەیامنــی پۆرتســمۆس و ئەوانــە بەســەرچاو دەیاننووســم، 

بــەاڵم مەســەلەی تاقیكردنــەوەكان لێــی نابووریــن و دەبــێ تاقیكردنــەوەی خۆتــان بكــەن. 

بــەزۆری خەڵكەكــە حەزیــان نەدەكــرد بچنــە خوێنــدن، بەڵكــو دەهاتنــە دەرەوەو بەســەر 

شــەقامەكەدا دەگەڕان و خۆپیشــاندانیان دەكرد و باســی برایەتی كورد و عەرەبیان دەكرد. 

بــەزۆری باســی برایەتــی كــورد و عەرەبیــان دەكــرد. تاقمێكیــش هەبــوون بەرامبــەر بەمــە، 

ــە  ــازە دروســتببوو، پارتــی ل ــە پارتــی بــوون، پێیاندەگوتــن پارتــی. ئــەوكات پارتــی ت ئەوان

1946 دروســتبوو، مــەال مســتەفاش لــە یەكێتــی ســۆڤیەت بــوو، بــەاڵم ئەوانــەی كــە خۆیان 

بــە پارتــی دادەنــا بەنــاوی مــەال مســتەفای رەحمەتییــەوە قســەیان دەكــرد و دەیانگــوت 

ئــەو گەورەمانــە. ئینجــا لەبەرئــەوەی ئــەو لــە یەكێتــی ســۆڤیەت بــوو، “تەحڕووڕ”ەكانیش 

نەیاندەوێــرا زۆر قســەی لــە دژ بكــەن، چــۆن دەبــێ قســە لــە دژی یەكێــك بكــەن كــە لــە 

قیبلــەی ئــەوان بێــت، بــەاڵم دژی پارتییــەكان بــوون. “تەحــەڕووڕ”ەكان دەیانگــوت كــورد 

نەتــەوە نییــە، چونكــە ئابــووری هاوبەشــی نییــە، ئەوەشــیان لــە ســتالینەوە وەرگرتبــوو. 
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ســتالین دەڵــێ ئــەو نەتەوەیــەی ئابــووری هاوبەشــی نەبێــت، نەتــەوە نییــە. لەڕاســتیدا 

ــەوەی  ــە و كاژیكنامــە وەاڵمــی ئ ــە، بەڵكــو قســەی بۆرژوواكان ــەوە قســەی ســتالین نیی ئ

ــەش  ــووری هاوب ــەت ئاب ــە دەوڵ ــردووە، چونك ــی ك ــە باش ــەوەی ب ــی ئ ــەوە و باس داوەت

دروســتدەكات، ئابــووری هاوبــەش دەوڵــەت دروســت نــاكات. تاوەكــو نەتەوەیــەك 

ــت،  ــی نەبێ ــووری هاوبەش ــەر ئاب ــت. ئەگ ــی نابێ ــووری هاوبەش ــت، ئاب ــی نەبێ دەوڵەت

واتــای ئــەوە نییــە نەتــەوە نییــە. بــا وادابنێیــن نەتەوەیــەك ســبەی دەوڵەتەكــەی لەكیــس 

دەچێــت و ئابوورییــە هاوبەشــەكەی نامێنێــت، بــەاڵم لــە نەتەوەبــوون ناكەوێــت. 

ــە  ــامن ل ــەوەی ئەڵ ــەاڵم نەت ــووری، ب ــەت و دوو ئاب ــووە دوو دەوڵ ــا ب ــە ئەڵامنی ــۆ منوون ب

نەتەوەبــوون نەكــەوت. هەســتی كۆمەڵگەیــەك بــەوەی چارەنووســێكی هاوبەشــیان هەیە، 

ئــەوە نەتــەوە دروســتدەكات، نــەك ئــەوەی كــەوا بڵێیــن ئابــووری هاوبەشــی هەیــە یــان 

نــا. لەگــەڵ ئــەوەی كوردســتان دابەشــكراوە بەســەر چەنــد دەوڵەتێكــدا، دەبینــی خەڵك لە 

ســلێامنییەوە چوونەتــە ســنە شــتومەكیان كڕیــوەو گەڕاونەتــەوە، بەبــێ ئــەوەی گوێبدەنــە 

ــەڵ ئەوەشــدا  ــەاڵم لەگ ــت، ب ــووە و نەیانهێشــتووە بچێ ــدە ســنووریش ب ــچ. هەرچەن هی

ــەوە،  ــەرەو ژوور و گەڕاونەت ــە ب ــەوە چوونەت ــەی بادینان ــە ناوچ ــەوێ، ل ــە ئ هەرچوونەت

خەڵــك لــە بادینانــەوە چوونەتــە قامشــلۆ و گەڕاونەتــەوە. ئەو دابەشــبوونە ئــەوە ناگەیێنێ 

كــورد نەتــەوە نییــە. ئێســتاش كــورد دەوڵەتــی نییــە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەگــەر پێنــج 

شــەش كــورد، ئەگــەر هەریەكەیــان خەڵكــی شــوێنێك بــن و پێكــەوە كۆببنــەوە، هەســت 

بەوەدەكــەن كــە نزیكایەتــی و لێكچوونیــان لەگــەڵ یەكــری زۆر زۆر زیاتــرە لــەو عــەرەب 

و تــورك و فارســانەی لــە یــەك دەوڵەتــدا لەگــەڵ ئەوانــدا دەژیــن. 

ئاكــۆ محەممــەد: هــەر لــە كاتــی چوونــت بــۆ زانســتگەی بەغــدا بەشــیر موشــیرت ناســی 

و پەیوەندیــت لەگــەڵ مــام جــەالل و خەڵكــی دیكــەدا دروســتبوو؟ 

ــە  ــی. ب ــتاد(م ناس ــیر موشیر)ئوس ــتا بەش ــاڵی 1951 مامۆس ــە س ــن ل ــەز: م ــال نەب جەم

رێگــەدا دەچــووم، بــە رێكــەوت چوومــە دووكانێــك رۆژنامــە وكتێبــی كــوردی دانابــوون، 

منیــش قســەم لەگــەڵ كــرد و ئیــر بووینــە دۆســت. دوای ئــەوەش پێكــەوە چوویــن بــۆ 

نــەورۆز، بــۆ ماڵــی مــارف جیــاوك. ئــەو كاتی خــۆی )یانــەی ســەركەوتن(ی دروســتكردبوو. 

ــەی  ــەوەی ئەوان ــەاڵم دوای ئ ــوو، ب ــەی ســەركەوتنی وەرگرتب ــی یان ــاوك مۆڵەت ــارف جی م

ــاوە  ــی و پی ــق وەهب ــی و تۆفی ــن زەك ــەی ســەركەوتن دا، وەك ئەمی ــە یان ــوون ل ئەندامب
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گەورەكانــی ئــەوڕۆژە، ئابۆنــەی خۆیــان نەدابــوو، ئەویــش نەیتوانیبــوو كرێــی خانووەكــە 

بــدات، یانــەی ســەركەوتنی خســتبووە ماڵەكــەی خــۆی هــەر بــە نــاو، لەســەر خانووەكــەی 

نووســیبوو )یانــەی ســەركەوتن- نــادي االرتقــاء الكــوردی(. جــا رۆژێــك ویســتامن بچیــن 

بــۆ ئــەوێ، ئوســتاد فەرمــووی: شــتێك بنووســە بــۆ ئــەوە، مــن پێتدەڵێــم و تــۆ بنووســە. 

منیــش دەمزانــی مەبەســتی چییــە، هەندێــك شــتم نووســی و لــەوێ گوتــی بیخوێنــەوە، 

منیــش گوتــم ئەمــڕۆ ئوســتاد دەســتی نەخۆشــی هەیــە )بەپێكەنینێكــی زۆرەوە(، رەفیــق 

چاالكــی رەحمەتــی گوتــی “بەڵــێ قاچــی بــە قــووڕ گیــرێ”. ئینجــا ئوســتاد گوتــی چــاوت 

لێیــە باشــم گوتــووە. 

ــوە وەك  ــم دی ــەم كەس ــن ك ــتی م ــوو. بەڕاس ــی زۆر زۆر پاكب ــتاد مرۆڤێك ــتی ئوس بەڕاس

بەشــیر موشــیر پــاك، بــە ویــژدان، كــورد، بەنامــووس، دڵپــاك و حــەز لــە چاكــەی خەڵــك 

بــكات. ئەمانــەی هەمــوو هەبــوون. نــەك هــەر مــن، زۆر كەســی وەك مــن ئامادەبــوون 

ــی. دوای  ــەش دەینووس ــی دیك ــی، خەڵك ــۆ دەنووس ــتم ب ــن زۆر ش ــن. م ــە خزمەتیداب ل

ئــەوە، تــۆ پێتوایــە ئەگــەر ئێمــە شــتێكامن بنووســیبووایە، دەمانتوانــی شــتێك بنووســین 

بەنــاوی خۆمانــەوە، وەك ئــەوەی بەنــاوی بەشــیر موشــیرەوە دەماننووســی، دەســتبەجێ 

ــرد.  ــەو نەدەك ــان ل ــەاڵم هیچی ــن، ب دەیانگرتی

ئاكۆ محەممەد: بۆچی؟ 

جەمال نەبەز: دەیانزانی ئەو پیاوێكی پیرەو خۆیشی ئەو شتانە نانووسێت. 

ئاكۆ محەممەد: خەڵكی كوێ بوو؟ 

ــەی  ــەاڵم كوردییەك ــوو. ب ــلێامنی ب ــی س ــن خەڵك ــت، دەڵێ ــەس نازانێ ــەز: ك ــال نەب جەم

“ئەمیــن”، خەڵــك هــەر دەڵــێ مــن، بــەاڵم ئــەو دەیگــوت “ئەمیــن”، شــێوەیەكی دیكــە 

بــوو. 

ئاكۆ محەممەد: دووكاندارییەكەی چیبوو، چی دەفرۆشت؟ 

جەمــال نەبــەز: كاتــی خــۆی، كــۆن بەرگــدروو بــوو، ئینجــا شــتێكی هەبــوو هەڵیواســیبوو، 

نووســیبووی )صاحــب املقــص الذهبــی(. بــەاڵم مــن كــە ئــەوم ناســی رۆژنامــە و كتێــب 

ــار یارمەتیــامن  ــە جگــەرەو بەكــرەی دروومانــی دەفرۆشــت. ئیــر ئێمــەش جاروب و پاكەت

دەدا. 
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ئاكــۆ محەممــەد: ئینجــا ئێــوە كە ئــەو هەمووە لێــی كۆدەبوونــەوە، كارەكەی نەدەوەســتا 

و هیچی دەفرۆشــت؟ 

جەمــال نەبــەز: هەنــدێ خەڵــك دەهــات شــتیان لێدەكــڕی. ئینجــا خــۆی چــی هەبــوو، 

شــتێكی وانەبــوو. 

ئاكۆ محەممەد: نهێنی كۆكردنەوەی ئەو هەموو خەڵكە لەالیەن ئەوەوە لەچیدابوو؟

جەمــال نەبــەز: خەڵكەكــە خۆشیاندەویســت. هەندێــك شــتی دەگــوت قســەكانی 

خۆشــبوون، وەك فەلســەفە بــوون. بەڕاســتیش قســەكانی فەلســەفە بــوون. 

ئاكــۆ محەممــەد: ئــەوە راســتبوو دەیگــوت كــورد لــە چینیــش هەیــە و ئــەوكات دەیگوت 

ــورد 40 ملیۆنە؟  ك

جەمــال نەبــەز: عێــراق خــۆی ئــەوكات وابزانــم حــەوت ملیــۆن بــوو، ئــەوكات دەیگــوت 

لــەو عێراقــە لــە حــەوت ملیــۆن ئەوەنــدەی كوردبێــت، تــۆ بڵێــی لــە چیــن كــە ئەوەنــدە 

زۆرە 15 ملیۆنــی كــورد نەبێــت. ئینجــا لــەو دواییــە مامۆســتا محەممەدەمیــن پێنجوێنــی 

چووبــووە نزیــك چیــن، گوتــی وەڵــاڵ بابــە چەنــد گوندێك هــەن لــەوێ هەموویان كــوردن. 

كەواتــە قســەكانی ئوســتاد لــە قســەی هەمــوو كەســێك راســتربوون. حەزیدەكــرد كــورد 

ــووە  ــش هەســتابووایە دەیگــوت: وەڵاڵهــی وام لێهات ــە كوردی ــی ل ــەر رق پێشــكەون، ئەگ

لــە داخــی ئــەم كــوردە چەقۆیــەك لــە دیامغــی خــۆم بــدەم. ئینجــا رەفیــق چــاالك گوتــی: 

نەكــەی بــە قوربانــت بــم، ئەگەرنــا ئــەو كــوردە بــێ گــەورە دەمێنێتــەوە. 

ئینجــا لەســاڵی 1993 بــوو وابزانــم، لــە پاریــس كۆنفرانســێكیان ســازكردبوو بەنــاوی )زمانی 

كــوردی بــەرەو ســاڵی 2000(، منیشــیان بانگكردبــوو بــۆ ئــەوەی شــتێك بڵێــم، قســەكان بــە 

ئینگلیــزی بــوون، دواتــر كراوەتــە تركیــش. ئینجــا لــەوێ لەگــەڵ برایــم ئەحمــەد چاومــان 

ــان كەســێكی  ــوو ی ــم ئەحمــەد ب ــم خزمــی ئیرباهی ــك نازان ــەك كــەوت، شــەو یەكێ ــە ی ب

ناســیاوی بــوو، بــە ئۆتۆمبیــل ئێمــەی بــرد بــۆ الیــەك، منیــش لــە ئۆتۆمبیلەكــەدا باســی 

ــم ئەحمــەد  ــە دیامخــی خــۆم دەدەم. ئیرباهی ــێ ل ــەم قســەیەی ئوســتادم كــرد :چەقۆی ئ

گوتــی جــا وەڵــاڵ چەقۆیەكــە بــەر هیــچ نەدەكــەوت. گوتــم ئەگــەر ئوســتاد دەمــا، دەتوێــرا 

ئــەو قســەیە بكــەی، جارێكــی دیكــە شــتێكت بنووســیبووایە بــە میقەســی زەهبــی 

ــارف  ــەی م ــدەدا، وەك وتارەك ــەی فڕێ ــڕی و رۆژنامەك ــەدا دەب ــە رۆژنامەك ــی ل وتارەكەت

خەزنــەدار. ئەمــە وابــوو، مــارف خەزنــەدار وتــاری لــە هــەر رۆژنامەیەكــدا بنووســیبووایە، 
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رۆژنامەكــەی دەفرۆشــت، بــەاڵم وتارەكــەی مــارف خەزنــەداری بــە مقــەس لێدەكــردەوە. 

ئینجــا ســەمەد مەنجــەڵ كۆیــی هەبــوو، دەیگــوت “ ئــەوە چییــە رەقابــە الیــربدووە”. 

ئاكۆ محەممەد: دەڵێن ئێستاش مام جەالل موعجیبی ئوستادە؟

ــام  ــەژدادی م ــەالل، ئ ــام ج ــەر م ــەك ه ــە. ن ــی نیی ــێ موعجیب ــا ك ــەز: ج ــال نەب جەم

ــە  ــە كەســێك پاكــە و خراپ ــی. بەڕاســتی بەشــیر موشــیر بیزانیبووای جەاللیــش موعجیبیەت

نــاكات و باســی كــورد دەكات، خۆشیدەویســت. دەیگــوت هــەر وتارێكــم هەبــوو دەبــێ 

بــاڵوی بكاتــەوە، مــام جــەالل ئــەوكات رۆژنامــەی پارتــی بەدەســتەوەبوو. جــا رۆژێكیــان 

ــی و  ــوون، وەك ئیتنۆلۆگ ــی تێداب ــەی ئەوروپای ــك وش ــووەوە، هەندێ ــامن باڵوكردب وتارێك

ــان  ــەی تۆم ــڕۆ وتارەك ــتاد، ئەم ــی ئوس ــوو. گوت ــەك هاتب ــە، كابرای ــی و ئەمان ئینرۆپۆلۆگ

خوێنــدەوە، گوتــی ئێــی، گوتــی، بــەاڵم هەنــدێ وشــەی تێدابــوو تێیانناگــەم. گوتــی وەكــو 

چــی؟ ئینجــا پێیگــوت ئــەوە بــۆ تــۆ نەنــوورساوە، ئەوە بــۆ حكومــەت نــوورساوە، حكومەت 

ــەزاز و ئوســتادیش  ــۆم نەنووســیوە. ئینجــا مەســەلەی ســەعید ق ــۆ ت ــدەگات، ب خــۆی تێ

هەبــوو. رۆژێــك درەنــگ بــوو، نزیكــەی 10ی شــەو دەبــوو، دووكان و شــت نەمابــوون، 

بــەاڵم ئێمــە دانیشــتبووین، لەپــڕ ئۆتۆمبێلەكــەی لەبــەردەم دووكانەكــەی ئوســتاد وەســتا 

ــن  ــە دەنوورسێ ــە قۆڕان ــەو قس ــە ئ ــیر، چیی ــتا بەش ــەرێ وەس ــی: ئ ــڕ گوت ــات و لەپ و ه

لــە رۆژنامــەدا، كــێ بــۆ تۆیــان دەنووســێت. ئیــر كــە بــە ئوســتادی گــوت وەســتا، ئینجــا 

ــگ،  ــی: ســەعید بێ ــۆت دەنووســێت، زۆر پەســتبوو، یەكســەر گوت ــێ ب ــۆڕ و ك قســەی ق

ــۆم  ــێ ب ــە و دەینووســم، ك ــم بەقوەت ــن خــۆم قەلەم ــۆم دەنووســێ، ئەمی ــێ ب ــن ك ئەمی

ــەت  ــەدژی حكوم ــی ل ــە، بۆچ ــە قوەت ــت ب ــۆ قەلەم ــە ت ــی ك ــا گوت ــێت. ئینج دەنووس

ــەواد  ــی: حكومــەت خــۆی گ ــردووە؟ ئوســتاد گوت ــۆ ك ــە ت دەنووســی، حكومــەت چــی ل

نەبێــت بۆچــی لــەدژی دەنووســم، ئــەی بۆچــی لــە دژی جەنابــت نانووســم. ئیــر وەڵــاڵ 

ســەعید قــەزاز هیچــی نەكــرد و گوتــی ئیــر كەواتــە هــەر لــە دژی حكومــەت بنووســە) بــە 

پێكەنینێكــی زۆرەوە(. ئەمــەش ئــەوە پیشــاندەدات كــە ســەعید قــەزاز كەســێكی خانــەدان 

بــوو و هیچــی پێنەگــوت و هیچــی نەكــرد. 

ئاكۆ محەممەد: ئەو هەموو وتارانەتان لە كام رۆژنامە بۆ باڵودەكردنەوە؟ 

جەمــال نەبــەز: لــە هەمــوو رۆژنامەكانــدا. چ رۆژنامەیــەك هەبــوو وتــاری بەشــیر موشــیر 

ــۆی دەنووســی  ــۆم دەنووســی، وردی ب ــی. مــن ب ــە عەرەب ــە كــوردی و ب ــەوە، ب باڵونەكات
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ــی.  ــە دوو )و( دەنووس ــۆی ب ــاوی خ ــە وردی ن ــوت )وەوەردی(، چونك ــەو پێیدەگ ــە ئ ك

هەمــوو جاریــش دەیگــوت نازانــم بۆچــی بەخــۆی دەڵــێ )وەوەردی(. هــەژار شــیعری بــۆ 

دەنووســی، كامیــل ژیــر شــیعری بــۆ دەنووســی. هەندێجــار برایــم ئەحمەدیــش شــتی بــۆ 

چاپدەكــرد. مــام جەاللیــش شــتی بــۆ چاپدەكــرد. 

ئاكــۆ محەممــەد: د.عیزەددیــن مســتەفا رەســووڵ كتێبێكــی لەبارەی ئوســتادەوە نووســی، 

دواتــر مــەال جەمیــل و مــارف خەزنــەدار وەاڵمێكیــان بــۆ نووســی. هەنــدێ شــتیش لــە 

گۆڤــاری )خوێنــدكاری كــورد( باڵوبــووەوە كــە گوایــە بەڕێــزت زانیاریــت پێدابــن و 

ــش نووســیبێتیان؟ ئەوانی

جەمال نەبەز: هیچ ناوی من نوورسابوو. 

ئاكۆ محەممەد: نەخێر. 

جەمال نەبەز: ئێ كەواتە نازانم. 

ــن مســتەفا  ــەی عیزەدی ــەو كتێب ــە لەســەر ئ ــەت هەی ــچ رەخن ئاكــۆ محەممــەد: هی

رەســوول؟

جەمــال نەبــەز: عیزەدیــن مســتەفا شــتێكی نووســیوە، وەك بابەتێــك لەبارەی ئوســتاد. 

رەخنەكــەی مــن ئەوەیــە كــە دەبووایــە نــاوە راســتەقینەكان بنووســێت، ئەگەرنــا ئــەو 

شــتانەی نووســیویەتی روویانــداوە، هەندێــك شــتی بەچــاوی خــۆی بینیــوە، هەندێــك 

شــتی بەچــاوی خــۆی نەبینیــوە، بــەاڵم ئــەو شــتانە هــەن كــە ئــەو نووســیویەتی. 

ئاكــۆ محەممــەد: ئــەی رات چبــوو ســەبارەت وەاڵمەكــەی مــەال جەمیــل رۆژبەیانــی 

و د.مــارف خەزنــەدار؟ 

جەمال نەبەز: من وەرامەكەی مارف خەزنەدارم نەدیوە. 

ئاكۆ محەممەد: نووسیبووی، بەاڵم بە ناوێكی خوازراو؟

ــوە،  ــم دی ــی رۆژبەیانی ــتا جەمیل ــی مامۆس ــەاڵم وەرام ــوە، ب ــەز: نەمبینی ــال نەب جەم

ــەو  ــی ئ ــیوە، دەیتوان ــتانەی نووس ــەو ش ــەوە ئ ــە تووڕەبوون ــێ ل ــو دەڵ ــەاڵم وەك ب

شــتانە بنووســێ، بــەاڵم بەشــێوەیەكی زۆر نەرمــر. مامۆســتا جەمیــل كــە تووڕەبــووە، 

خــۆت دەزانــی ئــەو مامۆســتای هەموومانــە، پــاش مردنیشــی دەبــێ هەموومــان بــە 

ــتی  ــوو، بەڕاس ــی گەورەب ــوو، زانایەك ــی گەورەب ــن. پیاوێك ــی بزانی ــتای خۆمان مامۆس

لەنێــو كــورددا كــەم زانــای وەك ئــەوم بینیــوە، هــەزار چــرا لەســەر گــۆڕی بــن، بــەاڵم 
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عیزەدینیــش بــۆ مــن هاوڕێــی منداڵییــە. عیزەدیــن هەنــدێ كار و كــردەوەی هەیــە 

ــن  ــە عیزەدی ــە ب ــە قس ــن پێمناخۆش ــەاڵم م ــت، ب ــەی لێبگرێ ــێ رەخن ــرۆڤ دەتوان م

ــت.  بگوترێ

ئاكۆ محەممەد: دوای تەواوكردنی كۆلیژی پەروەردە، بوویە مامۆستا لە بەرسە؟ 

جەمــال نەبــەز: نەخێــر بوومــە مامۆســتا لــە كەركــووك، دوای كەركــووك منیــان 

دوورخســتەوە بــۆ بــەرسە.

ئاكۆ محەممەد: بۆچی؟ 

ــێ  ــە س ــان ل ــووك منی ــە كەرك ــە. ل ــەت و ئەمان ــاری سیاس ــەر كاروب ــەز: لەب ــال نەب جەم

ــی.  ــەی غەرب ــەی شــەرقی، قوتابخان ــەی موســەڵاڵ، قوتابخان ــوو. قوتابخان ــە داناب قوتابخان

ــەرسا.  ــەی ب ــە پارێزگ ــر ل ــۆ زوبێ ــارد ب ــان ن ــەوە. لەســاڵی 1957 منی ــەوێ مام دووســاڵ ل

نووسین و كاری رامیاری 

- بۆ نووسینی نامیلكەی )كفاح االكراد( بۆ عەبدولنارس چوومە سووریا 

- سەید موحسین حەكیم پێیگوتم: بە برا كوردەكانم بڵێ ئەم دەوڵەتە 

دەوڵەتی مەیمونانە

- یەكەمین نووسینم ساڵی 1952 لە )ژین( باڵوكراوەتەوە 

ئاكۆ محەممەد: هەڵسوكەوتی عەرەبەكان لەگەڵ ئێوە چۆن بوو؟ 

ــووە  ــان كردب ــەوە منی ــەرسا، لەپێش ــە ب ــن چووم ــە م ــوو. ك ــاش ب ــەز: زۆرب ــال نەب جەم

ــدا  ــا لەپێش ــوو، ئینج ــەوە هاتب ــە وەزارەت ــە ل ــەو فەرمان ــی، ئ ــی عەرەب ــتای زمان مامۆس

ــن  ــم، بۆچــی م ــەوێ و وازدەهێن ــۆ ئ ــن ناچــم ب ــم م ــف، گوت ــی مەعاری ــە وەزارەت چووم

ــم  ــوو، وابزان ــەك هەب ــە كوردســتان مبێنمــەوە. كابرای ــرن، مــن دەمــەوێ ل بەناحــەق دەنێ

نــاوی عەبــود زەلزەلــە بــوو لــە وەزارەتــی زانیــاری كاری دەكــرد، گوتــی ئەگــەر نەچــی بــۆ 

ئــەوێ دەبــێ ببــی بــە ســەرباز. ئینجــا دەســتیكرد بــە جنێــودان بــە جەمــال عەبدولنــارس، 
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گوایــە مــن لــە كەركــووك چەپــی بــووم و الیەنــی جەمــال عەبدولنــارسم گرتــووە. منیــش 

ــوی زۆر پیســی دا،  ــوردی بۆچــی واو وا، جنێ ــە ك ــی ك ــوردم. گوت ــن خــۆم ك پێمگــوت، م

كــە مــن نامــەوێ بیانگێڕمــەوە. منیــش پێمگــوت ئــەوە گــەورەی ئێــوەی عەرەبــە، گوتــی 

نــا نــا گــەورەی ئێمــە نییــە. گوتــم گــەورەی عەرەبــە و تــۆ بۆچــی جنێــوی پێــدەدەی و چ 

هەقــت بەســەریەوە هەیــە. ئینجــا گوتــی ئێمــە لــە دەوڵەتێكــدا دەژیــن و دەســتی كــرد 

ــەرسا.  ــۆ ب ــوو رۆیشــتم ب ــدی ئەوەب ــش ئی ــك. منی ــووری ســەعید و مەلی ــە پەســندانی ن ب

ــە  ــووە ك ــەو باوەڕەداب ــەو ل ــی، ئ ــی عەرەب ــتای زمان ــە مامۆس ــیبووی، بكرێت ــەوێ نووس ل

لەوانەیــە مــن نەتوانــم زمانــی عەرەبــی بڵێمــەوە. كــە مــن چوومە بــەرسا، ماوەیــەك زمانی 

ــان  ــدی منی ــت، ئی ــامن پێبڵێ ــەوێ عەرەبی ــان دەمان ــەكان گوتی ــەوە، قوتابیی ــم گوت عەرەبی

گێڕایــەوە بــۆ مامۆســتایەتی فیزیــك و مامتاتیــك. محەممەدعەلــی مســتەفا، وەك موفەتیــش 

هاتــە ئــەوێ و، كــە منــی دی لــەوێ، ئــەو منــی كــردەوە مامۆســتای فیزیــك و مامتاتیــك، 

پێیگوتــن: بابــە ئــەوە بەخۆڕایــی لــە كەركــووك دەركــراوە. ئینجــا كــە مــن گەڕامــەوە بــۆ 

پشــووی بەهــار، لــە رێگــەی بەغــداوە بــە تاكســی گەڕاینــەوە بــۆ ســلێامنی، بــە ئۆتۆمبێلــی 

كابرایــەك پێیاندەگــوت بــرای بەكــری نــادی، ئــەو شــەوە سەرخۆشــبوو، تاكســییەكە 

ــە، پەراســووم  ــەڵ ئۆتۆمبێلێكــی دیك ــە لەگ ــی قورف ــە چۆڵ ــرد ل ــە رێگــە شەڕەشــۆقی ك ل

ــە  ــی ل ــی كەركووك ــووم، ژنێك ــۆش بب ــكا، بێه ــم ش ــد ددان ــدڕا، چەن ــەویلەم هەڵ ــكا، ش ش

تەنیشــتمەوە دانیشــتبوو لــە ئۆتۆمبیلەكــەدا، مریشــكێكی لەباوەشــدابوو، خــۆی مردبــوو، 

ــرە قــاچ و دەســتی شــكابوو،  ــوو، فەقی ــری ب ــوو هەولێ ــل هەب ــوو. فازی مریشــكەكەی ماب

ئیــر تووشــی پەرێشــانی بوویــن. بەكــری نــادی، ئۆتۆمبێــل لێخووڕەكــە، كــە شــەوێ ئــەو 

هەمــوو عەرەقــەی خواردبــووەوە، ســتێرنەكە چووبــوو بــۆ ورگــی، پەرێشــانی كردبــوو. مــن 

هــەر ئەوەنــدەم ئــاگا لێبــوو، پۆلیســێك منــی راكێشــایە دەرەوە و بــە كــوردی دەیگــوت 

ــر  ــووك، ئاخ ــخانەی كەرك ــۆ نەخۆش ــەوە ب ــان هێنای ــە منی ــەیرە ك ــت. س ــەش دەمرێ ئەم

لــە كەركــووك لــە قوتابخانــەی شــەو، كــە پێیاندەگــوت قوتابخانــەی ئەهلــی حیكمــەت، 

لەوێــش دەرســم دەگوتــەوە، چەنــد قوتابــی مــن هەبــوون، نەخۆشــەوان بــوون، كــە منیــان 

بینــی زۆریــان پێناخــۆش بــوو، كــە مــن نەفیكــراوم و وام بەســەرهاتووە، زۆر یارمەتیانــدام. 

ئیــر مــن گوتــم دەگەڕێمــەوە بــۆ ســلێامنی و چوومــە ئــەوێ، لــەوێ دكتۆرێــك هەبــوو 

ــووی  ــوو. چونكــە زانیب ــوو بەڵكــو بچــی تەماشــای بكــەی، نەهاتب ــادر شــاڵی، پێیانگوتب ق
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مــن لەســەر سیاســەت نەفیكــراوم، نەهاتبــوو. هەروەهــا دكتــۆر كەمــال عەبدوڵــاڵ ناجــی 

هەبــوو، مێــردی كچەكــەی ســەعید قــەزاز پەریخــان، گوتبــووی وەڵاڵهــی سەریشــم ببــڕن 

ــی  ــدام، ماڵ ــیرینقەی لێ ــردم و ش ــی ك ــات دەرمان ــەو ه ــدەم. ئ ــەری لێب ــم س ــێ بچ دەب

ئاوابێــت. 

ئاكۆ محەممەد: لە هەولێریش مامۆستایەتیت كردووە؟ 

ــەوەم بەســەرهات،  ــر گەڕامــەوەو ئ ــە زوبێ ــێ لەســاڵی 1960. مــن ل ــەز: بەڵ جەمــال نەب

ــان پێــدام. ئەوەبــوو ئیــر كودەتــای  تەندروســتیم زۆر تێكچــوو، ســێ مانــگ ئیــر مۆڵەتی

دایــە  درێژمــان  و  دوور  یادداشــتێكی  ئێمــە  بەســەرداهات.  قاســمی  عەبدولكەریــم 

ــە رۆژنامــەی )البــالد(  ــاری كــورد و ل ــدەواری و زانی ــۆ مافــی رۆشــنبیری و خوێن قاســم، ب

باڵومانكــردەوە. عەبدولكەریــم قاســم دەســتبەجێ رۆژنامەكــەی داخســت و فەرمانیدابــوو 

ئێمــەش بگــرن. د.عیزەددیــن مســتەفا رەســووڵ ئــەوە دەزانێــت، ئــەو رۆژەی كــە مــن ئــەو 

وتــارەم باڵوكــردەوە، مــن كردمــە كــوردی و ئــەو لــە رادیــۆ كاری دەكــرد و كاری بــۆ مــن 

ــە رادیۆشــەوە بــە كــوردی خوێندرایــەوە.  جێبەجێكــرد كــە ل

ــە  ــە یادداشــتێكی دیكــەدا هــەر ئــەوكات هەندێــك داواكاریشــتان ل ئاكــۆ محەممــەد: ل

ــوو؟  ــارس كردب جەمــال عەبدولن

جەمــال نەبــەز: راســتە، بــەاڵم ئــەوە شــتێكی جیابــوو. راســتییەكەی جەمــال عەبدولنــارس 

لــە 1951 و 1952دا هاتــە پێشــەوە، یەكەمجــار لەگــەڵ محەممــەد نەجیــب، دوای 

ــە  ــەو ل ــا هاتەپێشــەوە، مــن هــەر زوو هەســتم بەوەكــرد كــە ئ ــە تاقــی تەنی ــەوەش ب ئ

ــی  ــە. دەمزان ــا و ئەمانەی ــران و توركی ــدا و ئێ ــی بەغ ــراق و پەیامن ــی عێ دژی حكومەت

نابێتــە دۆســتی كــورد، بــەاڵم گوتــم لەوانەیــە ئــەم كابرایــە، بتوانــی وای لێبكــەی بێالیــەن 

بوەســتێت. هــەر هیــچ نەبێــت ســاڵوێك ببێــت لەنێوامنانــدا و چــوار قســە لەســەر 

ــت لەگــەڵ ئەحمــەد هــەردی  ــە رەحمــەت بێ ــەوكات ب ــت. مــن ئ مەســەلەی كــورد بڵێ

قســەم كــرد، گوتــم مــن بــە تەمــام شــتێك بنووســم بــۆ جەمــال عەبدولنــارس، گوتــی جــا 

چــۆن دەینووســی، گوتــم بەخــوا دەبــێ بچمــە دەرەوە بینووســم. ئەوســاكە واتــە ســاڵی 

ــەو  ــەوێ ئ ــم ل ــم دەچ ــوو. گوت ــتی تێداب ــك سەربەس ــوو تۆزێ ــك ب ــووریا واڵتێ 1956 س

ــە كەركــووك و چــووم  ــەم و بەڕاستییەكەیشــی چــووم. ئەوســا مامۆســتابووم ل كارە دەك

ــەوكات  ــوو. ئ ــاگای لێب ــن ئ ــان. د.عیزەددی پاســپۆرتم وەرگــرت و چوومــە ســووریا و لوبن
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ــوو،  ــوو كوردب ــەك هەب ــتم، كابرای ــطین رشق االردن( دانیش ــی )فلس ــە هۆتێل ــن ل ــە م ك

ــوو. پیاوێكــی رەش و پیســكەبوو  ــی هۆتێلەكــە ب ــەو خاوەن ــوو، ئ ــوب ب ــو ئەی ــاوی ئەب ن

ــینەم  ــەو نووس ــە شــەو و رۆژ ئ ــەك ب ــەوێ دانیشــتم، هەفتەی ــەوە ل ــا ئ بەڕاســتی. ئینج

نووســی. بەنــاوی )كفــاح االكــراد(. بــەاڵم مــن نەچوومەتــە میــرس وەك گیونشــەر دەڵێــت، 

بــەاڵم مەســەلەكە ئەوەیــە پەیوەنــدی دروســتبوو. پیاوێــك هەبــوو بــە واڵتینامــە میــرسی 

بــوو، لــە بەغــدا دەژیــا. بــرای محەممەدعەلــی عەونــی بــوو، نــاوی نەجمەدیــن عەونــی 

بــوو، باوكــی خوشــكە دووڕییــە عەونــی. لەگــەڵ ئــەو قســەم كــرد، ئەویــش گوتــی دەبــێ 

عەبدولنــارس شــتێكی لەبەردەســت بێــت بــۆ ئــەوەی بزانێــت مەســەلەكە چییــە. گوتــی 

مــن ئــەوكات بەهەمــوو جۆرێــك دەتوانــم یارمەتیتــان بــدەم. كــە ئەمــە وایلێهــات، لەگەڵ 

ــە ســلێامنی،  مامۆســتا عەلــی تۆفیــق و فایــەق عــارف كــە مامۆســتای كیمیایــە ئێســتا ل

ــەڵ  ــەوەم نووســی. لەگ ــۆ ســووریا و ئ ــرد و هەســتام چــووم ب ــەوان ك ــەڵ ئ قســەم لەگ

ــرد و لەوێــوە  ــان و ئــەو كتێبەمــان ب ــۆ لوبن رەوشــەن بەدرخــان و عیزەددیــن چوویــن ب

ــۆ  ــان ب ــوو. ناردم ــا ب ــوو، وەك ئەوروپ ــان زۆر ئازادب ــان. ئەوســاكە لوبن ــە پۆســتە ناردم ب

هەمــوو ئەمــالو ئــەوال. دوو دانەشــامن نــارد یەكێكــی بــۆ ســەعید قــەزاز و یەكێكــی بــۆ 

كەســێكی دیكــە. دوو دانەشــم لەنێــو پێاڵوەكامنــدا هێنانــەوە، یەكێكــم دا بــە ئەحمــەد 

نەقیبــی بــرادەرم، ئێســتەش مــاوەو لــە ســلێامنییە، ئــەوە لێیبپرســە دەڵــێ، بەهــۆی ئــەو 

كتێبــەی تــۆوە ئەندامــامن بــۆ پارتــی پەیــدا دەكــرد. ئینجــا لــەوێ بــە نەجمەدیــن عەونیــم 

ــەاڵم  ــە ســلێامنییە. ب ــش ل ــۆ و دانەیەكی ــۆ ت ــەك ب ــاوە دانەی ــەوە كتێبەكــەم هێن گــوت ئ

ــم دا،  ــق حیلمی ــانی رەفی ــی، پیش ــن عەون ــە نەجمەدی ــە بدەم ــەو دانەی ــەوەی ئ ــەر ل ب

ــی مــن  ــی گوت ــن عەون ــوو و زۆری پێخۆشــبوو. نەجمەدی چونكــە باســی ئەویشــی تێداب

ــك  ــوو جۆرێ ــوو بەهەم ــرس پێیگوتب ــۆزی می ــەم. باڵی ــرس دەك ــۆزی می ــەڵ باڵی ــە لەگ قس

دەبــێ ئــەم كابرایــە بێنــی بــۆالم، پێیگوتبــوو: ســەرۆك كتێبەكــەی خوێندووەتــەوەو زۆری 

پێخۆشــبووە. 

ئینجــا بــە نەجمەدیــن عەونیــم گــوت مــن چــۆن بچــم بــۆالی و ئــەو هەمــوو چاوەمــان 

لەســەرە، گوتــی نــا، دەچیــن بــۆ ماڵێــك كــە لــە خێزانــی ئیرسابادییــەكان بــوو، كــە ژنــی 

نەجمەدیــن لــەو خێزانــە بــوو، گوتــی مــن و تــۆ بــە ئۆتۆمبێــل دەچینــە ئــەوێ و لــەوێ 

ــۆ  ــن پشــتەكەی وا گەورەبێــت، كــە ت ــك بچی ــە ئۆتۆمبیلێ ــن و كارێكــی وادەكــەم ب دەبی
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ــە دەرەوە  ــك ل ــدی خەڵ ــە. ئی ــە باڵیۆزخان ــوە دەتبەین ــندووقی دواوە و لەوێ ــە س بخەین

ناتیبینێــت. گرنــگ چوویــن بــۆ الی باڵیــۆز، بەخێرهاتنــی كــردم و گوتــی : ســەرۆك 

كتێبەكــەی زۆر پێخۆشــبوو و ســەرۆك حــەزدەكات بزانێــت ئێــوە چیتــان دەوێــت. 

منیــش گوتــم مــن یەكێكــم و دەبــێ پــرس بــە برادەرەكانــم بكــەم، گوتــی بچــۆوە لەگــەڵ 

ــە  ــی ئێم ــت. گوت ــان دەوێ ــن چیت ــن و پێامنبڵێ ــۆم بنووس ــە و ب ــە بك ــت قس برادەرەكان

ناتوانیــن هەمــوو شــتێكتان بــۆ بكەیــن، بــەاڵم پێامنبڵێــن چیتــان دەوێــت و ئێمــە حــەز 

ــن.  ــوە دەكەی ــە دۆســتایەتی ئێ ل

ــا و  ــاڵ میدی ــارف، عەبدوڵ ــق ع ــەردی، فای ــەد ه ــەڵ ئەحم ــلێامنی لەگ ــەوە س ــە چووم ك

مامۆســتا عەلــی تۆفیــق قســەمان كــرد و باســی ئەوەمــان كــرد كــە داخوازیــامن چــی بێــت، 

ــت. ئینجــا مامۆســتا ئەحمــەد  ــە میــرس دابرنێ ــە رادیۆیەكــی كــوردی ل ــرا ك باســی ئەوەك

هــەردی دەیگــوت ئاخــر ئــەوە ســوودەكەی چییــە، لــەوێ هــەر پڕوپاگەنــدە بــۆ خۆیــان 

دەكــەن. گوتــم ئــەوە راســتە، بــەاڵم هــەر بــە كــوردی قســەكردن واتــای داننانــە بــە ئێمــە. 

دواییــش دەركــەوت كــە ئــەوە راســتە. ئینجــا كــە چوومــەوە بــۆ بەغــدا داخوازییەكامنــان 

پێگەیانــد. پێامنگــوت دەمانــەوێ پشــتیوانیامن لێبكــەن كــە كــورد لــە دەوڵەتەكانــی توركیــا 

و ســووریا و عێــراق و ئێــران هەنــدێ مافیــان دەســتبكەوێ و ئاگاتان لە مەســەلەی كوردبێ 

و، بێجگــە لــەوەش كوردۆلۆگــی لــە زانســتگەكان بخوێنــن و رادیــۆی كــوردی لــە قاهیــرە 

ــان  ــن پەیوەندیی ــورد لەوێ ــدێ ك ــۆ چــاپ بكــەن و هەن ــامن ب ــك كتێب ــت و هەندێ دابرنێ

ــتەیەكت  ــەر پۆس ــوو، ئەگ ــەت ب ــدی زۆر زەحم ــەوكات پەیوەن ــت، ئ ــە هەبێ ــەڵ ئێم لەگ

بناردبووایــە بــە دوو مانــگ دەگەیشــت. ئــەوكات ئینتەرنێــت و شــتی لەوشــێوەیە نەبــوو. 

بەوشــێوەیە عەبدولنــارس لــە دوای ئــەوە رادیــۆی كــوردی لــە قاهیــرە دانــا.

 ئینجــا ئــەوەش بڵێــم مــن ئەوكاتــە كــە لــە دیمەشــق بــووم، خەریكــی كتیــب نووســین 

ــز  ــی. عەزی ــەریفم بین ــز ش ــان عەزی ــەن بەدرخ ــی رەوش ــە ماڵ ــك ل ــووم، رۆژێ ــاردن ب و ن

ــیویەتی،  ــان نووس ــەن بەدرخ ــوو رەوش ــووەوە و وایزانیب ــەی خوێندب ــەو كتێب ــەریف ئ ش

لەدوایــی زانــی مــن نووســیومە. گوتــم بــەاڵم لــەالی كــەس باســی نەكــەی، گوتــی نــا بابــە 

شــتی وانییــە. گوتــم دە تــۆش قســەیەكامن بــۆ بكــە لــەالی جەمــال عەبدولنــارس، گوتــی 

بەســەرچاو. ئەویــش خــوا هەڵناگــرێ قســەی بــۆ بەرژەوەنــدی ئێمــەی كــورد كردبــوو. ئیــر 

ــە  ــەزاز هات ــە، ســەعید ق ــەو رادیۆی ــی ئ ــەاڵم دوای دانان ــرا، ب ــە دان ــەو رادیۆی ــوو ئ ئەوەب
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ســلێامنی و گلەیــی كــرد و دەســتیكرد بــە قســەكردن و ئــەوە چییــەو، ئینجــا مۆڵەتــی دا 

بــە دەرچوونــی هەنــدێ گۆڤــاری كــوردی. لــەدوای ئــەوە حكومەتــی ئێــران كێــچ كەوتــە 

كەوڵــی و ئەوەبــوو لــە ســنە رادیۆیەكیــان دانــا و لــە تارانیــش رادیۆیــان بــە كــوردی دانــا. 

ئیــدی بەوشــێوەیە شــتێك دروســتبوو. بەڕاســتی شــتێك دروســتبوو. جەمــال عەبدولنــارس 

هاتــە ســەر ئــەو رێگەیــەی تۆزێــك خــۆی لــە كــورد نزیككــردەوە. مــن هیــچ لــەو بڕوایــەدا 

نەبــووم جەمــال عەبدولنــارس ببێتــە دۆســتی ئێمــە و نەشــدەبووە دۆســتی ئێمــە، چونكــە 

كاری بــە بەعســییەكان بــوو و لەگــەڵ ئــەوان كاری دەكرد. هــاوكاری قەومییــە عەرەبەكانی 

دەكــرد. كاتــی خۆیشــی بــە مــام جەاللــی گوتبــوو، هەرچۆنێــك بێــت ئێمــە دژی ئەوەیــن 

ــەاڵم  ــە، ب ــەو چۆن ــی ئ ــە دەمانزان ــەوە. ئێم ــەرەب جیاببێت ــتیامنی ع ــە نیش ــەك ل پارچەی

ویســتامن هیــچ نەبێــت لــە هەندێــك شــتدا بێالیــەن بوەســتێت.

ئاكــۆ محەممــەد: پەیوەندیتــان لەگــەڵ مەرجەعــی شــیعەكان ســەید موحســین حەكیــم 

پەیداكردبــوو. ئــەوە چــۆن بــوو؟ 

جەمــال نەبــەز: مــن كــە لــە پارێزگــەی بــەرسا دەرســم دەگوتــەوە، ویســتم بگەڕێمــەوە 

كەركــووك، بــەاڵم منیــان نەگەڕانــدەوە. رۆژێــك فرەنســیس ئەملالیــح، كوڕێكبــوو خەڵكــی 

ــتی  ــی كۆمۆنیس ــە پارت ــەر ب ــەو س ــتیان. ئ ــییەكان كوش ــم بەعس ــوو. وابزان ــكاوە ب عەین

عێــراق بــوو، هەتابڵێــی مرۆڤێكــی باشــبوو، هەتابڵێــی مرۆڤێكــی زۆر رێكوپێــك و زمــان 

شــیرین و دڵ و دەروون پاكبــوو. ببووینــە دۆســتی یــەك. مــن چووبوومــە بەغــدا هەوڵــی 

ــەری  ــامیر بەڕێوەب ــەل س ــم، فەیس ــك پێیگوت ــووك، رۆژێ ــەوە كەرك ــەوەم دەدا مبگەڕێنن ئ

گشــتیی پــەروەردە، ســاڵی 1952 كــە مــن لــە زیندانــی ئەبوغرێــب گیرابــووم بــۆ چەنــد 

هەفتەیــەك، ئــەو فەیســەل ســامیرەش ئەوكاتــە لــەوێ گیرابــوو، ئــەو چەپــی بــوو، 

یەكرمــان دەناســی. ئــەو بــووە بەڕێوەبــەری گشــتیی پــەروەردە، منیــش چــووم بــۆ الی، 

گوتــی هەردووكــامن پێكــەوە دەچیــن بــۆالی. مــن و فرەنســیس چوویــن بــۆالی، گوتــی 

ئێســتە چ پێویســت دەكات بگەڕێیــەوە بــۆ كەركــووك، ئــەوە ئامادەیــی جەعفــەری هەیــە 

و لێــرە بــەدوای مامۆســتای مامتاتیكــدا دەگەڕێــن، بچــۆ لــەوێ كاربكــە و ئێمــە بــە قــەرز 

ــی  ــر خزمەت ــرە زیات ــی لێ ــە بەغــدا بیــت باشــرە، دەتوان ــەوان و ل ــە ئ و ئیعــارە، دەتدەین

ــەری  ــی جەعف ــە ئامادەی ــە ل ــم باشــە. ك ــورد بكــەی. قســەكەی چــووە دڵمــەوەو، گوت ك

دامــەزرام، تەماشــا دەكــەم نیــوەی قوتابییەكانــی كــوردی فەیلیــن، چونكــە ئــەوان 



161بۆ واڵت  |

ــوو،  ــەرەتاییان هەب ــەی س ــوو. قوتابخان ــان نەب ــدی و ئامادەیی ــەی ناوەن ــان قوتابخان خۆی

ــاوی عەبدولزەهــرە  ــوو ن ــەوێ هەب ــد. مامۆســتایەك ل ــە جەعفــەری دەیانخوێن دەهاتــن ل

ــەواو،  ــتێكی ت ــە دۆس ــوو. بووین ــی ب ــی عەرەب ــن و زمان ــتای ئایی ــوو، مامۆس ــەغیر ب ئەلس

ــەوە  ــە پێش ــێ رۆژ هات ــبوو. دوو س ــی باش ــتی مرۆڤێك ــت. بەڕاس ــی خۆشدەویس زۆر من

پشــووبوو. گوتــی ئــەرێ تــۆ چیدەكــەی ئــەو رۆژانــە، گوتــم وەڵاڵهــی نازانــم، گوتــم ئێســتا 

بچمــەوە كوردســتان، رۆژێــك ئەمســەر و رۆژێــك ئەوســەر، كەســوكارم هــەر نیازیــان تــازە 

دەبێتــەوە، گوتــم بۆیــە ناچمــەوە ئــەوێ. ئینجــا گوتــی كەوایــە وەرە بابچیــن بــۆ نەجــەف 

و كەربــەال، گوتــم باشــە و چوویــن كــە ئــەوكات ســاڵی 1959 بــوو. مەســەلەكە زۆر دوور 

ــەید  ــە س ــەید. وات ــە الی س ــی بابچین ــەوە، گوت ــی بێگێڕم ــە كورت ــەم ب ــژە، حەزدەك و درێ

موحســین حەكیــم. چوویــن بــۆ الی ســەید. وابزانــم كــە چوویــن لــە شــوێنێك پێیاندەگــوت 

ــی -55  ــەوكات تەمەن ــین ئ ــەید موحس ــەوە. س ــی دەگوت ــەوێ دەرس ــەرش، ل ــەدای ن مونت

60 دەبــوو، بەتــەواوی نازانــم. بــەاڵم هەتابڵێــی بەخۆوەبــوو. پێشــر پێیگوتبــوو كــە 

ــەوە هــات و  ــە بەپیرمان ــەر دەرگاك ــا ب ــن، هەت ــی ئێمــە چووی ــە زان مــن دەچمــە الی، ك

نێوچەوانــی منــی ماچكــرد. منیــش دەســتی ئــەوم ماچكــرد. گوتــی یاخــوا بەخێربێــی بــۆ 

ــرەو، گوتــی ئــەوە خۆشــییەك و گەورەییەكــە. منیــش بەڕاســتی شــەرمم كــردەوە، كــە  ئێ

ئــەو پیــاوە بەوشــێوەیە قســە بــكات. كــە چووینــە ژوورەوە زۆر پرســیاری لێكــردم، زانــی 

كــە منیــش فیقهــی ئیســالم و ئــەو مەســەالنەی ئیســالمەتیم خوێنــدووە زۆری پێخۆشــبوو. 

عەبدولزەهــرە ئەلســەغیریش باســی منــی بــۆ كردبــوو. لێــی پرســیم، تــۆ عەرەبــی لەكــوێ 

فێربــووی، هــەروەك چــۆن تــۆ ئــەو پرســیارانەت لــە مــن كــرد، ئەویــش ئــەو پرســیارانەی 

ــین  ــەید موحس ــت، س ــاش دەزانێ ــیش زۆرب ــوت فارس ــرەش پێیگ ــێخ عەبدولزەه ــرد. ش ك

حەكیمیــش فارســی زۆر بەباشــی و رێكوپێكــی دەزانــی. ئینجــا باســی كــورد هاتەپێشــەوە، 

گوتــی بارودۆختــان چۆنــە، گوتــم بارودۆخــامن بــاش نییــە. گوتــم ئاخــر ئــەوە حالــە، كاتــی 

خــۆی ئێمــە داوامــان كــرد هیــچ نەبێــت مافــی كولتووریــامن بدەنــێ، ئەوەتــا ناماندەنــێ. 

ــرن.  ــرن، ئێســتا پشــتامن ناگ ــن پشــتامن بگ ــان پێدای ــی خــۆی بەڵێنی كۆمۆنیســتەكان كات

ــە دژی ســەید موحســین، كــە  ــان كۆدەكــردەوە ل ــدا كۆمۆنیســتەكان خەڵكی ئینجــا لەوكات

ئــەوە كابرایەكــی كۆنەپەرســتە. ئینجــا ئەوانــەی ســەر بــە ســەید موحســین خەڵكیــان بــە 

لــۆری دەهێنــا بــۆ ســەر شــەقام و هاواریــان دەكــرد) دیــن دیــن االســالم و ماكــو شــیوعیە(. 
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ســەید موحســین حەكیــم زۆر باســی كوردی لێپرســیم بــە دوور و درێژی. الی نیــوەڕۆ گوتی 

ــۆ ئــەوەی شــارەكە بگەڕێــت چونكــە ئێــرەی  ــۆ پیاســە ب مــن جەمــال دەبەمــە دەرەوە ب

نەبینیــوە، گوتــی دەبــێ نیــوەڕۆ بێنــەوە پێكــەوە نــان بخۆیــن و، مــن نــان ناخــۆم تاوەكــو 

ئێــوە نەگەڕێنــەوە، كــە چووینــەوە نــان چــی، بەڕاســتی هەژارێــك چ دەخــوات، ئــەوەش 

وابــوو. ئــەوەم لــەو بینــی و لــە ماڵــی شــێخ مەحموودیــش بەڕەحمــەت بێــت، ئــەو نانــە 

هەرزانــەم بینــی. ســەید موحســین لەگــەڵ ئێمــە لەســەر زەوی دانیشــت و بەهەرســێكامن 

ــی  ــن لەجیات ــۆ دانابووی ــك و شــلەیەك. ئاویشــیان ب ــان خــوارد، برنجێ بەدەســت نانەكەم

ماســتاو دەمانخــواردەوە. پیاوێكــی هەتابڵێــی بــێ فیــز بــوو، هەتابڵێیــش زانابــوو. بڕوابكــە 

ــاوە زۆر شــت دەزانێــت.  ــەو پی ــۆم دەركــەوت كــە ئ زۆر شــتی دەزانــی. لەقســەكردندا ب

ــۆ  ــەوە ب ــە چووی ــە ك ــم بك ــرا كوردەكان ــە ب ــی ســاڵو ل ــك رۆیشــتم، گوت ــەوە كاتێ دوای ئ

ــە القــرود التــدوم-  ــە القــرود و دول ــە هــی دول ــێ : “ ان هــذه الدول كوردســتان و پێیانبڵ

ئــەم دەوڵەتــە دەوڵەتــی مەیمونانــە، دەوڵەتــی مەیمونانیــش تەمــەن درێژنابێــت”. ئینجــا 

ــت،  ــان دەوێ ــورد، كــورد چی ــۆ بنووســی لەســەر مەســەلەی ك ــی شــتێكم ب ــی دەتوان گوت

ئاواتیــان چییــە. گوتــم بەســەرچاو. 

كــە گەڕامــەوە بــۆ بەغــدا 70 الپــەڕەم بــۆ نووســی و، دامــە دەســتی شــێخ عەبدولزەهــرە 

ــەید  ــی س ــی وەڵاڵه ــەوە، گوت ــرە گەڕای ــێخ عەبدولزەه ــە ش ــا ك ــت. ئینج ــۆی بەرێ ــە ب ك

موحســین زۆر زۆر ســاڵوت لێــدەكات و گوتوویەتــی بــڕۆ لەجیاتــی مــن نێوچەوانــی مــاچ 

بكــە.

ــە گۆڤــاری گــواڵن دا لەســەر كتێبەكــەی )ئەمیــری  ئاكــۆ محەممــەد: جارێــك كەســێك ل

ــە، بــەاڵم ئــەوەی  حەســەنپوور( نووســیبووی كــە بەڕێــزت 7 بڕوانامــەی دكتــۆرات هەی

مــن بزانــم هــەر ئــەوەی میــری كوردییــە كــە لــە بــواری مێژوودایــە؟ 

جەمــال نەبــەز: مــن حــەوت بڕوانامــەی دكتــۆرام نییــە. ئینجــا حــەوت بڕوانامــەی دكتۆرام 

ــدووە.  ــك و مامتاتیكــم خوێن ــدووە. مــن فیزی ــەاڵم مــن پۆلۆتۆلۆگیشــم خوێن ــە، ب ــۆ چیی ب

ــژووە.  ــە مێ ــزی دكتۆراكــەم ل ــدووە. تێ ــۆرگ خوێن ــە هامب ــەروەردەم ل رۆژهەاڵتناســی و پ

ــۆن و  ــاڵ یاســا و رۆژنامــە و تەلەڤزی ــۆم لەپ ــە دیپل ــدووە ب ــم خوێن هەروەهــا پۆلۆتۆلۆگی

رادیــۆ كــە هەموویــان پێكــەوە پێیاندەگوترێــت پوبلیتسیســتیک، واتــە راگەیانــدن. 

ئاكۆ محەممەد: یەكەمین نووسینت كەی باڵوكردووتەوە؟
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ــەوە.  ــان 1953 باڵوكراوەت ــاڵی 1952 ی ــینم لەس ــن نووس ــم یەكەمی ــەز: وابزان ــال نەب جەم

كــە لــە رۆژنامــەی )ژیــن( بــاڵوم كــردەوە لــە دژی پێــاڵوی باتــە. كــە ئەوكاتــە رۆژنامــەی 

ژیــن مامۆســتا گــۆڕان دەیــربد بەڕێــوە. ئــەوكات زۆر پڕوپاگەنــدە بــۆ پێــاڵوی باتــە دەكــرا 

ــووم  ــرۆرشان. گوتب ــان نەدەف ــلێامنی، پێاڵوەكانی ــە س ــت ل ــان دەفرۆش ــەی پێالوی و ئەوان

پێویســتە ئــەو پێــاڵوە نەهێڵــن و نەفرۆرشێــت و تــۆش لــە رۆژنامــەی ژیــن پڕوپاگەنــدەی 

بــۆ نەكــەی. ئەویــش وەرامــی دابــووەوە كــە ئــەو قســانە راســن، بــەاڵم ئاخــر ژیــن بەچــی 

بــژی ئەگــەر ئــەو رێكالمانــە باڵونەكەینــەوە.

ژیان لە ئەوروپا و گەڕانەوە بۆ كوردستان 

- میراتی بارزانی پێشمەرگەیە نەك كۆشك و تەالر 

- بارزانی سەرۆكێكی لەشكریی گەورەبوو، كە بەڕاستی رەنگە 

   لە ماوتسی تۆنگیش كۆنربووبێت لە پارتیزانیدا

- لەساڵی 1962 هامتە دەرەوە و بڕیارم دابوو بۆ ماوەیەكی كورت بێت

- بڕیارم داوە بە سەردان بچمەوە، بەاڵم لەكاتێكدابێت كە بگونجێت

- لە كوردستان حامل خۆشر دەبێت چونكە لێرە هەر بە رێگەوە نان 

دەخۆم، بەاڵم لێرە سەربەستیم هەیە

- مستەفا سلێامن لە وەزارەتی بەرگریی هەواڵەكانی پێشمەرگەی 

   بۆ دەناردین و ئێمەش لێرە باڵومان دەكردنەوە 

ئاكۆ محەممەد: چۆن بوو بڕیاری ئەوەتدا رووبكەیە ئەوروپا؟

ــی  ــۆ ماوەیەك ــەر ب ــوو ه ــە دەرەوە، بڕیارمداب ــاڵی 1962 هامت ــن لەس ــەز: م ــال نەب جەم

كــورت بێــت، بــەاڵم دوایــی ئیــر ئــەو بــەزم و رەزمــەی كودەتــای بەعســییەكانی بەســەردا 

هــات و شــەڕی بەســەردا هــات و لێــرەش خەریكــی سیاســەت و ئەمبــەر و ئەوبــەر بــووم. 
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ئینجــا بێجگــە لــەوەش هەســتم بەوەكــرد ئەوانــەی كــە كاربەدەســتی شۆڕشــن، رێنــادەن 

كــە مــن بچمــە ئــەوێ. خــۆ منیــش نەمدەتوانــی بچمــەوە نــاو شــارەكان و لەبەردەســت 

ــت  ــچ نەبێ ــو هی ــەوە تاوەك ــرە مبێنم ــدا لێ ــر بڕیارم ــەوە ئی ــم. لەبەرئ ــییەكاندا بژی بەعس

خوێندنەكــەم تــەواو دەكــەم. كــە خوێندنــی یەكەمــم تــەواو كــرد لەســاڵی 1969دا ویســتم 

بگەڕێمــەوە. نامــەم نووســی بــۆ مامۆســتا فەرەیــدوون عەلی ئەمیــن، هاوبیرێكــی هێژابوو 

بەڕاســتی، هــەزار چــرا لەســەر گــۆڕی بێــت. پێمگوتبــوو قســە بكــە لەگــەڵ ئــەوان بزانــە 

رایــان چییــە؟ ئەویــش پەیوەنــدی كردبــوو بەوانــەی لەنێــو شۆڕشــدان، ئــەوان پێیانگوتبــوو 

رێنــادرێ بێتــەوە. بێگومــان ئەوانــەی خۆیــان بــە كاژیكــەوە هەڵواســیبوو ئــەو ســەردەمە، 

وەك حەمــەی عەزیــز، وەك شــێخ محەممــەدی هەرســین، ئەمانە دەیانتوانی بــە مەحموود 

عەلــی عوســامن بڵێــن كابــرا تــۆ كێــی و بۆچــی رێگــە لــەم كابرایــە دەگــری بگەڕێتــەوە، 

بــەاڵم پێیــان نەگوتبــوو. بــە فرەیدوونیــان گوتبــوو بابــە پێــی بڵــێ نەگەڕێتــەوەو بڕایــەوەو 

ــۆ مــن نووســیبوو،  ــەوە فرەیــدوون نامــەی ب ــر لەبەرئ ــەكات. ئی ــەزم و رەزم دروســت ن ب

نامەكەشــی ســەیرە، بــە پۆســتە ناردبــووی لــە تارانــەوە، ئــەو فڕۆكەیــەی كــە ئــەو 

ــە نامەكــەش  ــووە خــوارەوە، بەشــێك ل ــە ســووتابوو و كەوتب ــوو، فڕۆكەك ــەی هێناب نامەی

ســووتابوو. ئینجــا بۆیــان نــاردم و گوتیــان ئــەو نامەیــە بــۆ تــۆ هاتــووە، بــەاڵم ماوەیەكــی 

زۆری بەســەردا تێپــەڕی. ئیــر كــە نامەكــە گەیشــت و خوێندمــەوە زانیــم كــە مەســەلەكە 

ــا  ــۆ بوولگاری ــوو ب ــن هاتب ــی ئەمی ــدوون عەل ــان فرەی ــر جارێكی ــەوەش ئی ــە. دوای ئ چۆن

یــان واڵتێكــی دیكەبــوو، نامەیەكــی زۆر دڵســۆزانەی بــۆ نــاردم. 

ئاكــۆ محەممــەد: بۆچــی ئێســتا كــە بەشــێكی باشــووری كوردســتان ئــازادە ناگەڕێیــەوە 

بــۆ كوردســتان؟ 

ــای  ــازادی وات ــووە، ئ ــازاد نەب ــە باشــووری كوردســتان ئ ــەز: جــارێ بەشــێك ل جەمــال نەب

ــەی  ــەو نەتەوان ــەڵ ئ ــورد لەگ ــانی ك ــە یەكس ــانی. وات ــەم: یەكس ــت دەدات. یەك دوو ش

ــە. یەكســانی ناوخۆشــی،  ــەو یەكســانییە نیی ــە ئ ــە ئەم ــردووە، ك ــان داگیرك ــە واڵتەكەی ك

واتــە یەكســانی ژن و پیــاو، یەكســانی لــە دەســەاڵتدا و نەبوونــی حیــزب حیزبێنــە، خەڵــك 

ــی  ــتێمێكی دیموكرات ــێ سیس ــە دەب ــە هەی ــتێمەی ك ــەو سیس ــەوا ئ ــەوەی ك ــردن ب فێرك

ــە  ــم ل ــن هیچــی نابین ــە بەداخــەوە م ــردەوە، ئەمان ــە ك ــو ب ــە قســە بەڵك ــەك ب ــت، ن بێ

كوردســتان. لەبەرئــەوە مــن ئــەوە ناڵێــم كــە ئــازادە، دەڵێــم ئەمــڕۆ كوردســتان بەدەســت 
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ــاری  ــە لەب ــا. ن ــازادە ن ــتان ئ ــەاڵم كوردس ــم، ب ــەوە بڵێ ــم ئ ــە. دەتوان ــك كوردەوەی تاقمێ

ناوخۆییــەوە ئــازادە و نــە لەبــاری دەرەكییــەوە كوردســتان ئــازاد نییــە. بەڵكــو كوردســتان 

ــە.  ــك كوردەوەی ــو بەدەســت تاقمێ ــە، بەڵك ــی بەعســەوە نیی ــڕۆ بەدەســت حكومەت ئەم

ــا مــن دەتوانــم لــە كوردســتان چــی بكــەم ئەگــەر بچمــەوە كوردســتان. هــەر دەبــێ  ئای

ــە دەبــێ چــی بكــەم. ئــەوەی كــە مــن لێــرە دەیكــەم هــەر  خەریكــی نووســین بــم، وات

ئەوەیــە كــە دەتوانــم بچــم لــەوێ بیكــەم، ئەگــەر رێگــەم بــدەن. لێــرە سەربەســتییەكی 

زۆر زۆرم هەیــە، ئێســتا تــۆ خــۆت رۆژنامەنووســی، ئەوەنــدەی مــن سەربەســتیت 

هەیــە لــەوێ، نــا. بێگومــان نــە تــۆ و نــە هیــچ رۆژنامەنووســێكی دیكــە ئەوەنــدەی مــن 

سەربەســتی نییــە. مــن دەتوانــم بەسەربەســتی زۆر شــت بكــەم، زۆر شــت بڵێــم، بــەاڵم 

ئــەو سەربەســتییەم لــەوێ نامێنــێ. ئینجــا مــن كــە بچــم كــە ســوودێك نەگەیێنــم، بۆچــی 

ــەو بارودۆخــەی كــە ئێســتا هەمــە، كــە پێمخۆشــە، چونكــە دەتوانــم هەندێــك  دەبــێ ئ

كار بكــەم بــە ئــارەزووی خــۆم، بەبــێ ئــەوەی كــەس پێمبڵێــت وامەكــە، وامــەڕۆ و وابچــۆ، 

ــش  ــە ماڵی ــەر بچــم ل ــێ ئەگ ــەوێ دەب ــە. ل ــرە نیی ــان دەكات بەســەرمدا لێ ــەوەی فەرم ئ

دابنیشــم، ئــەوەش هــەر وازم لێناهێنــن. ئەوكاتیــش ئەگــەر هــەر كــەس هیچیشــم پێنەڵــێ، 

ویژدانــی خــۆم وازم لێناهێنــێ، لەبەرئــەوە دەبــێ كاربكــەم، كــە كارم كــرد تووشــی بــەزم و 

ــە كارەكــەم بــەردەوام بــم.  رەزم دەبــم و ناتوانــم ل

ئاكۆ محەممەد: بڕیارتداوە بەسەردانیش نەگەڕێیەوە؟

جەمــال نەبــەز: بەســەردان بەڵــێ. بڕیــارم داوە بــە ســەردان بچمــەوە، بــەاڵم ســەردان 

دەبــێ لەكاتێكدابێــت كــە بگونجێــت، ئەوكاتــە. دەبــێ هەڵیبژیــرم بزانــم كــەی دەبێــت، 

ــاش  ــۆ خــۆت دەزانــی پ ــە پێشــەوە. ت ــە گونجــاوە نەهاتووەت تائێســتا بەڕاســتی ئەوكات

ئــەوەی ئــەو “نــەوای ئــارام”ە دامــەزرا، مــن حــەوت ســاڵ خەریكبــووم پارتــی و یەكێتی 

وا لێبكــەم لەگــەڵ یەكــری رێكبكــەون، رێككەوتنێــك نــەك لەســەر كاخــەز، بەڵكــو لــە 

ــی  ــن میرات ــە. ئێســتا دەڵێ ــە هــەر نیی ــەو رێككەوتن ــوو. ئێســتەش ئ ــەاڵم نەب ــەوە، ب دڵ

ــر، بارزانــی  ــاوە؟ نەخێ ــە، ئ ــووە، كۆشــكە، زەویی ــە؟ خان بارزانــی، میراتــی بارزانــی چیی

كــە چــووە رەحمەتــی خــوا، جووتێــك كاڵشــی شــڕی لــێ بەجێــامو هیــچ نــا. نــە خانــوو، 

ــە دەســت  ــی ل ــەر كاتژمێرێك ــم ئەگ ــا. نازان ــێ بەجــێ نەم ــچ شــتێكی ل ــچ، هی ــە هی ن

بووبێــت، بەخــوا ئــەوەش نازانــم. هیچــی لــێ بەجێنەمــا. میراتــی بارزانــی پێشــمەرگەیە. 
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ــە  ــە ل ــتی رەنگ ــە بەڕاس ــوو، ك ــكریی گەورەب ــەربازی و لەش ــەرۆكێكی س ــی س بارزان

ماوتســی تۆنگیــش كۆنربووبێــت لــەو پارتیزانیــەدا، مــن ئــەوە دەزانــم. میراتــی بارزانــی 

یــەك شــتە: پێشــمەرگە. ئــێ باشــە خــۆ ئەمــڕۆ پێشــمەرگەش نەمــاوە، پێشــمەرگە واتــە 

لەشــكری نەتــەوە، ئێســتا بوونەتــە چەكــداری ئــەم حیــزب و ئــەو حیــزب. فەرمــوو بــا 

بیكەنــە پێشــمەرگە. بابیكەنــە یــەك. ئێســتا بــا داراییەكەیــان بكەنــە یــەك. عەیبــە ئــەو 

شــتانەی ئێســتا هــەن، بەڕاســتی مــن بــە ئاشــكرا بیڵێــم، ئێســتا بچمــەوە ئــەوێ ناڵێــن 

ــاڵە  ــد س ــەوە چەن ــۆ ئ ــە ت ــەرێ باش ــەی. ئ ــەی و واناك ــی وادەك ــۆ بۆچ ــتا ت ــرا ئێس كاب

لەوێــی و ئێســتا هاتوویەتییــەوە ئــەو قســانە چییــە. كەواتــە مــن نەچمــەوە باشــرە. 

مــن كاتێــك دەمــەوێ بچمــەوە كــە خێرێكــم ببێــت، بــەاڵم ئــەو خێــرەم نابێــت دەزانــم. 

ئــەوەی لێــرەش دەیكــەم، ئــەو تەقــە تەقــە، تۆزێــك ئەگــەر كارێــك بكــەم، بەخــوا ئەوەشــم 

پێناكرێــت لــەوێ. جــا مــن بچمــەوە چــی. وەك خــۆت دەمبینــی، ئــەوەی كــە مــن لێــرە 

هەمــە ئەوەیــە، لــەوێ رەنگــە بچمــەوە لــەوێ زۆر حــامل خۆشــربێت، ژیانــم باشــربێت. 

مــن لێــرە جاروبــار بــە رێگــەوە نــان دەخــۆم. هەفتــەی جارێــك بچــم خواردنێــك بخــۆم، 

خواردنێكــی كــوردی، ئەگەرنــا رۆژەكانــی دیكــە، دێمــە شــوێنێكی بەوشــێوەیە دادەنیشــم 

و هــەروا شــتێك دەخــۆم بــە رێگــەوە. لــەوێ لەوانەیــە بتوانــم هەمــوو رۆژێــك خواردنــی 

كــوردی بخــۆم. لــەوێ بتوانــم زۆر بــاش بژیــم. هەتــاو هەیــە لــەوێ، ئێــرە واڵتێكــە رۆژێــك 

هەتــاوەو بیســت رۆژ ســەرمایە و بارانــە و بەفــرە، بــەاڵم لێــرە سەربەســتی هەیــە. 

ئاكۆ محەممەد: ئێستا چ كارێك دەكەی بۆ ژیان؟

ــاری وا  ــو ج ــردن، بەڵك ــەك وەك دەوامك ــەاڵم ن ــوێن، ب ــك ش ــە هەندێ ــەز: ل ــال نەب جەم

هەیــە بــۆ چەنــد رۆژێــك، جــاری وا هەیــە بــۆ هەفتەیــەك كار دەكــەم. وەك ئــەوەی لــە 

عێــراق پێیدەڵێــن موحازیــر. كاتــی خــۆی مــن لــە زانســتگەی بەرلیــن كارم دەكــرد. ژیــان 

هیــچ كێشــە نییــە بــۆ مــن. ژیانــی مــن دەڕوات بەڕێــوە، هەروەهــا مــن پێویســتیم بــەوە 

ــو  ــەوە و تاوەك ــان ناكەم ــەس پ ــە ك ــدات و دەســتیش ل ــم ب ــچ كەســێك یارمەتی ــە هی نیی

ــۆ  ــەوە ب ــێ بڕۆم ــەوێ، دەب ــۆ ئ ــەوە ب ــن بڕۆم ــەر م ــەاڵم ئەگ ــم. ب ــەروا دەب ــمێنم ه بش

كوردســتان، دەبــێ رۆڵێــك ببینــم. ئینجــا هەندێجــار كــە دەزگایەكــی چاپــی ئەڵــامن كــە 

كتێــب چاپدەكــەن، كتیبێــك لەســەر بابەتێــك چــاپ دەكــەن، بــۆ منــی دەنێــرن بــۆ ئــەوەی 

ــە  ــەوەدا ل ــە. كاری مــن ل ــۆ چۆن ــی ت ــە دڵ ــە ب ــەوە بزان ــن بیخوێن هەڵیبســەنگێنم و دەڵێ
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ســنووری رۆژهەاڵتناســی و زانســتی رامیاریدایــە كــە كتێبەكــە پەیوەنــدی بــە پرســەكانی 

رۆژهەاڵتــەوە هەبێــت، بەرامبــەر بــەوەش دەتوانــی پــارە وەربگــری. چونكــە خوێندنەوەی 

كتێبێكــی چوارســەت الپەڕەیــی و هەڵســەنگاندنی پێویســتی بــە كاتــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

ژیانــی مــن، هــەر خــۆم و خۆمــم، بۆیــەش زۆر زەحمــەت نییــە. 

ــا  ئاكــۆ محەممــەد: ئێــوە ماوەیەكــی زۆر هەواڵەكانــی شۆڕشــی ئەیلوولتــان لــە ئەوروپ

باڵودەكــردەوە. ئــەوە چــۆن بــوو؟ 

لــە رێگــەی مســتەفا ســلێامنەوە  هەواڵەكانــی شۆڕشــی ئەیلــوول  جەمــال نەبــەز: 

ــە ســلێامنی  ــم ئێســتا ل ــوو و وابزان ــەوە هاوبیرێكــی هێژاب دەگەیشــتنە دەســتی ئێمــە. ئ

دەژیــت. مســتەفا ســلێامن ئــەو ســەردەمە ئەفســەربوو لــە وەزارەتــی بەرگریــی عێــراق. 

ئــەوكات هەواڵــی پێشــمەرگە نەدەهاتنــە دەرەوە، مســتەفا ســلێامن هەمــوو رۆژێــك یــان 

هــەر رۆژێ نــا رۆژێــك كارتێكــی بــۆ مــن دەنــارد و پوولێكــی گــەورەی پێوەدەنــا و لەژێــر 

پوولەكــە دەینووســی ئەمــڕۆ پێشــمەرگە وایانكــرد و حكومەتــی عێــراق وایكــردووە. منیــش 

ــر  ــۆ می ــاردن ب ــە فەرەنســی و دەمانن ــم دەنووســینەوە ب ــرد و هەواڵەكان پوولەكــەم الدەب

ــەوە.  ــی باڵویدەكردن ــد(ی فەرەنس ــەی )لۆمۆن ــە رۆژنام ــش ل ــان و ئەوی ــەران بەدرخ كام

رۆژێــك كامــەران بــە منــی گــوت كــە باڵیــۆزی بەریتانیــا لێیپرســیم كــێ ئــەو دەنگوباســانە 

بــۆ تــۆ دەنێرێــت، چونكــە زۆر راســن. گوتــی منیــش راســتییەكەم پێنەگــوت و گوتــم مــن 

پەیوەندیــم هەیــە. ئینجــا میــر كامــەران پێیدەگوتــم ئافەرینــت لێ بێــت ئەو دەنگوباســانە 

لــە كوێــوە دێنــی. منیــش پێمگــوت میــر ئــەو شــتانە بــاس مەكــە. لــە نامیلكــەی )رۆژانــی 

ئاوارەییــم لــە ســوێرسە( ئەوانــەم نووســیوە. میــر كامــەران زۆر حــەزی دەكــرد پێــی بڵێــم 

كــە كــێ ئــەو هەوااڵنــە دەنێرێــت، بــەاڵم پێمنەگــوت، لەگــەڵ ئەوەشــدا میــر دڵی نەئێشــا. 
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مرۆڤێكی نەبەز

ئاکۆ محەممەد 

ــی  ــژاوی دیلكران ــو گێ ــا ، لەنێ ــۆ ئایدیۆلۆژی ــورد ب ــی ك ــی مرۆڤ ــژاوی كۆیلەكردن ــو گێ لەنێ

ــژاو و  ــەو گێ ــو ئ ــورد لەنێ ــای ك ــای هــاوردە، مرۆڤێكــی زان ــۆ ئایدیۆلۆژی ــورد ب ــی ك مرۆڤ

سەرلێشــواندنەدا ، ئازایانــە و بەشــێوەیەكی زۆر هوشــیارانە ، نادروســتی ئــەو روانگەیــەی 

ــێوەیەكی  ــە بەش ــتا ك ــەوەی ئێس ــۆ ن ــەوە ب ــردەوە. ئ ــتانە رووندەك ــێوەیەكی زانس بەش

ــۆ  ــرۆڤ ب ــی م ــۆژی و كۆیلەكردن ــی ئایدۆل ــی پارت ــە قۆناخ ــە ك ــۆی روون ــەرەوە ب یەكالك

ئایدیۆلۆژیایــەك تێپەڕیــوە و نابــێ بگەڕێتــەوە ، لەوانەیــە هێنــدە شــتێكی گرنــگ نەبێــت، 

بــەاڵم بــۆ ئــەوكات كــە زۆربــەی زۆری حیزبــەكان و رۆشــنبیرانی كــورد وەك مــۆدە 

خۆیــان كردبــووە هەڵگــری بیروباوەڕێــك كــە لەناخــی خۆشــیاندا دەیانزانــی راســت نییــە، 

ــە  ــەوە ل ــێ و بیركردن ــازاد پەیدابب ــەوەی ئ ــەری بیركردن ــەوەی رووب ــۆ ئ ــوو، ب زۆر گرنگب

ــی. ــۆژی – حیزب ــدی ئایدیۆل ــەك بەرژەوەن ــەوەبێت ن ــی لەپێش ــدی نەتەوەی بەرژەوەن

ــراوە  ــە، داگیرك ــە و هەی ــتان واڵت ــوت، كوردس ــدا دەیگ ــااڵنی پەنجاكان ــە لەس ــەو مرۆڤ ئ

و دەوڵەتــی نییــە، بــەاڵم بیركردنــەوەی زاڵ ئەوەبــوو ئــەوەی ئابــووری هاوبەشــی 

نەبێــت نەتــەوەش نییــە . دەیگــوت دەبــێ خوێنــدن و سیســتەمی پەروەردەیــی كــوردی 

هەبێــت نــەك تەنیــا خوێنــدن بــە كــوردی، پێیاندەگــوت دەیەوێــت پــەروەردەی قلیاســان 
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دروســتبكات. دەیگــوت دەبــێ كــورد بــە رێنووســی كــوردی التینــی بنووســێت بــۆ ئــەوەی 

زیاتــر لەتنەبێــت و لەپێشــكەوتنی تەكنەلــۆژی دانەبڕێــت ، دەیانگــوت دەیەوێــت ریــزی 

ــارن،  ــی كوردســتان دی ــە دەیگــوت ، داگیركەران ــەو مرۆڤ ــكات . ئ ــراق لەتب ــی عێ كرێكاران

بــەاڵم دەبــێ بزانیــن ئەوانــەی ئــەو دەوڵەتانەیــان لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دروســتكرد، 

ئەوانیشــبوون كوردســتانیان لەتكــرد و تائێســتاش دەیانەوێــت بــە داگیركــراوی و لەتكــراوی 

بیهێڵنــەوە .

ئــەو مرۆڤــە لــە رۆژی 1ی دیســەمبەری 1933 لەســلێامنی لەدایكبــووە ، ئــەو پرۆفیســۆر 

د.جەمــال نەبــەزە . ئــەو بــە هەمــوو پرەنســیپەكانی مرۆڤایەتییــەوە مرۆڤێكــی گەورەیــە، 

بەپێــی هەمــوو پێوەرەكانــی كوردایەتــی ، كوردســتانی و مرۆڤێكــی نەتەوەییــە. بۆیەش من 

و هەمــوو ئەوانــەش كــە تاوەكــو رادەیەكــی زۆر لــە رێگــەی كتێبەكانــی ئــەوەوە فێربووین 

نەكەوینــە ئــەو گێــژاوە و دەبــێ كــورد وەك نەتــەوە خــاوەن واڵت و مافەكانــی دیكــە و، 

ــدا  ــی و ئایینێك ــایەكی نێودەوڵەت ــچ یاس ــت، لەهی ــەربەخۆ و ئازادبێ ــەوان س ــەڕادەی ئ ب

نەهاتــووە كــە نەتــەوە سەردەســتەكانی ســەت لەســەت ســەربەخۆ بــن و كوردیــش پێنــج 

ــال  ــتا جەم ــە مامۆس ــوون ل ــی لەدایكب ــەوڕۆژەدا پیرۆزبای ــێ ل ــت. دەب ــەت ئازادبێ لەس

نەبــەز بكەیــن. هەرچەنــدە خــۆی پێیوایــە ئــەوە هەڵكشــانی تەمەنــە و ئــەوەش لەجیاتــی 

خۆشــی ، مــرۆڤ لــە مــردن نزیكدەكاتــەوە . بــەاڵم مــن لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەو بۆنەیــەم 

هەڵبــژارد بــۆ ئــەوەی لــە وتارێكــی تایبەتــدا ، رێــز لــەو زانــا و بیرمەنــدە گەورەیــەی كــورد 

بگریــن.

ــتامنیی  ــەوەی نیش ــو بزووتن ــووە لەنێ ــاوی هەب ــی بەرچ ــەز، رۆڵێك ــال نەب ــتا جەم مامۆس

ــن  ــدا، دیارتری ــری دیكەی ــەش هاوبی ــەڵ ش ــەو لەگ ــتاندا . ئ ــی كوردس ــوو پارچەكان هەم

دامەزرێنــەری )كاژیــك(ە. لــە كاژیكنامــە و پەرتووكەكانــی دیكەیــدا بناخــەی بیــری 

نەتەوەیــی كــوردی هاوچەرخــی نووســیوەتەوە. كێشــەی كــوردی بــۆ زۆر نێوەنــدی 

روونكردووەتــەوە.  عەرەبــی  واڵتانــی  و  عێــراق  لــە  عــەرەب  رۆشــنبیریی  و  میللــی 

ــەكان  ــدە ئەوروپایی ــە نێوەن ــتانی گەیاندووەت ــتان و شۆڕشــی كوردس ــی كوردس هەواڵەكان

لەكاتــی شۆڕشــی ئەیلــوول دا. دەیــان ســەمیناری بــۆ نێوەنــدە ئەكادیمــی و رۆشــنبیرییە 

ــژووی هاوچەرخــی  ــەكان ســازكردووە. بەشــێوەیەكی زانســتكارانە بەشــێكی مێ ئەوروپایی

ــوردی و  ــی ك ــەر زمان ــتكارانەی لەس ــاوازەی زانس ــاخكردووەتەوە. كاری زۆر ن ــوردی س ك
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ســتاندارتكردنی زمانــی نووســینی كــوردی كــردووە و، بنەچــەی وشــە كوردییەكانــی 

روونكردووەتــەوە.

ــال و شكســتی  ــەدوای ئەنف ــوول ، ل ــە دوای هەرەســی شۆڕشــی ئەیل ــەی ل هەمــوو ئەوان

ــە  ــە بچن ــەوەش ناچاربوون ــەی دوای ئ شــۆڕش لەســاڵی 1988 و هەروەهــا هەمــوو ئەوان

ئەوروپــا و كاریــان كەوتبێتــە الی ، شــایەتی ئەوپــەڕی ئەركوەخۆگــری بــۆ مامۆســتا جەمــال 

ــەز دەدەن. نەب

مامۆســتا جەمــال نەبــەز لــە ســەمینار و لێكۆلینــەوە زانســتییەكانیدا ، رەخنەگرێكــی 

توونــد ، بــەاڵم ئاســتبەرزی بارودۆخــی كوردســتانە ، ئــەوەش لــە پاكــی خۆیەتــی و بەهــۆی 

پەرۆشــیی ئــەوە بــۆ رەوشــی نەتــەوەی كــورد و گەلــی كوردســتان . بــەاڵم مامۆســتا جەمال 

نەبــەز كــە بــە زمانــی ئەوروپاییــەكان و بــۆ ئەوروپاییــەكان قســە دەكات ، قســەكانی بــە 

جۆرێكــی دیكەیــە ، كــە تەنانــەت كــەم كــەس هەیــە بەوشــێوەیە بتوانێــت بەدڵگەرمــی 

و بەشــێوەیەكی زۆر باوەڕپێهێنەرانــە باســی كوردســتان و كولتــووری كــورد بــۆ كەســانی 

ــەوە  ــێ ئ ــیش دەتوان ــوو كەس ــە ، هەم ــاهێدی ئەوەبووم ــۆم ش ــن خ ــكات و ، م ــی ب بیان

لــەو كتێبانــەی مامۆســتا جەمــال نەبــەزدا ببینێــت كــە بــە زمانــی ئینگلیــزی و ئەڵامنــی و 

عەرەبــی نووســیونی .

مامۆســتا جەمــال نەبــەز ، لــە لێكدانــەوە و رشۆڤــە نوورساوەكانیــدا پشــتی بــە زانیارییــە 

ــەی  ــوون ، ئەوكات ــە پێشــبینییەكانی بەدیهات ــەوەش زۆر ل دروســتەكان بەســتووە ، لەبەرئ

ــدران  ــتاندا گرێ ــووری كوردس ــتانی لەباش ــەی كوردس ــووك و زۆر ناوچ ــی كەرك چارەنووس

بەجێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی دەســتووری عێراقــەوە ، زۆر بــەو هەڵەیــە دڵتەنگبــوو، 

هیــچ دڵیشــی بــە دەســتووری عێــراق خۆشــنەبوو . لەبیرمە لەســاڵی 2005 پێش گشتپرســی 

ــە ،  ــراق بێامنای ــتوورەی عێ ــەو دەس ــبوون ب ــم ، دڵخۆش ــتوور پێیگوت ــەر دەس ــردن لەس ك

چۆنكــە لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا ، دەســتوور بریتییــە لــە هێــز نــەك ئــەوەی پێیدەڵێــن 

دەســتوور ، ئینجــاش لەعێراقــدا راوێــژ و بڕیــاری گەلێــری و دەوڵەتیــش الی مەرجەعییەتــە 

نــەك الی هیــچ ســازییەكی بڕیــاردەر .

مامۆســتا جەمــال نەبــەز ، هەمــوو پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ بیرمەندانــی جیهــان و دەزگا 

ئەكادیمییەكانــی جیهــان و نێوەنــدە ئەوروپاییــەكان هەمــووكات لەپێنــاو دۆزی كوردســتان 

بەكارهێنــاون . بــە رەنجدانێكــی زۆری مێشــكی و هێــزی شــانی خــۆی ســەربەرزانە ژیــاوە 
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و، خزمەتــی نەتــەوەی كــوردی كــردووە و بەشــدارێكی گەورەبــووە لــە هوشــیاركردنەوەی 

نەتەوەكەیــدا . بۆیــەش خۆشەویســتی و شــانازی پێوەكردنێكــی نەتەوەیــی گشــتگیر 

شــایەنی مامۆســتا جەمــال نەبــەزن .

* رۆژی 01-12-2018 لە ماڵپەڕی رووداو باڵوكراوەتەوە.
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رەسمەن ئینفیسالی بوو

ئاکۆ محەممەد

ــۆ  ــە ت ــۆم زۆر خۆشــدەوێت ، چۆنك ــە ت ــال بۆی ــیر دەیگــوت “جەم ــتاد بەشــیر موش ئوس

ــال  ــتا جەم ــەوەی مامۆس ــۆ ئ ــوو ب ــەس ب ــەوە ب ــتیدا ئ ــە راس ــالیت”، ل ــمەن ئینفیس رەس

نەبــەزت خۆشــبوێت ، بەتایبەتــی كــە ئــەو لــە چەندیــن لێكۆڵینــەوەی زانســتانە و كتێبــی 

تایبەتــدا بیــری ســەربەخۆییخوازیی كــوردی خســتووەتە چوارچێــوەی بیروباوەڕێكــی 

ــی ناســیۆنالیزم”  ــەی كوردی ــە “قوتابخان ــی” یاخــود ب ــری نەتەوەی ــە “بی ــە ب ــەوە ك تایبەت

ــی” چ  ــری نەتەوەی ــە “بی ــردەوە ك ــە وردی روونیك ــدا زۆر ب ــە كتێبێكیش ــا، ل ــاوی دەن ن

جیاوازییەكــی هەیــە لەگــەڵ بیــری قەومییەتــی رۆژهەاڵتــی و ناســیۆنالیزمی رۆژئاوایــی .

زۆر كــەس لەنێــو كــورددا هەوڵیانــداوە و كاریــان كــردووە لەپێنــاو داڕشــتنەوەی هەســتی 

كــوردی لەچوارچێــوەی نووســیندا، بــەاڵم كاری مامۆســتا جەمــال نەبــەز بەتــەواوی 

ــە ســەرەتاكەی  ــوو ك ــی ســااڵنێكی زۆری ب ــەوەری ســەرەكی كاركردن ــوو، ت پێگەیشــتوو ب

ــەوەی  ــۆ دۆزین ــە كاژیكنامــەوە دەســتیپێكرد . كــورد ب ــدا ل ــی ســااڵنی پەنجاكان ــە كۆتای ل

ســەرەتاكانی دەركەوتنــی بیــری نەتەوەیــی دەگەڕایــەوە بــۆ دەقەكانــی ئەحمــەدی 

خانــی، بــەاڵم زۆرجــار ئــەوە لەالیــەن زۆر لــە لێكۆڵینڤانەكانــەوە بــە هەســتێكی شــاعیرانە 

ــراوەی  ــتانەی درێژك ــی زانس ــد كتێبێك ــە چەن ــەز ب ــال نەب ــتا جەم ــەوە. مامۆس لێكدەدرای
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ــاردا داڕشــتەوە و خســتوویەتییە  ــی دی ــوردی لەچوارچێوەیەك ــی ك ــری نەتەوەی ــر، بی یەك

ــەی. ــی نەتەوەك ــتی خوێندەواران بەردەس

ــە دەســت مــن و  ــن كەوتن ــە دوای راپەڕی ــەز كــە ل ــەی مامۆســتا جەمــال نەب ــەو كتێبان ئ

كەســانی وەك مــن لــە باشــووری كوردســتان، زۆر گرانبــوون لــەڕووی نرخــەوە و زۆریــش 

ــتكراو  ــراوی چەنددەس ــان كۆپیك ــەوەی هەمووی ــۆی ئ ــەوە بەه ــۆ خوێندن ــەختبوون ب س

ــە  ــتان نەكەوتن ــە كوردس ــەوە ل ــی باش ــراژ و چاپ ــە تی ــتاش ب ــە ئێس ــەو كتێبان ــوون. ئ ب

ــە  ــەاڵم دیســانەوەش دڵخۆشــم ك ــدە زۆر درەنگیشــە ، ب ــەران. هەرچەن بەردەســتی خوێن

ــی مامۆســتا  ــە كتێبەكان ــك كــەس دەنووســن : پێویســتە بەشــێك ل ــم ئێســتا هەندێ دەبین

ــەوە . ــی خوێندن ــو پرۆگرام ــە نێ ــەز بخرێن ــال نەب جەم

مامۆســتا جەمــال نەبــەز هەوڵێكــی زۆری دا كــە سیســتەمی كــوردی لــە خوێنــدن 

زۆر  گفتوگۆیەكــی  لەبەرئــەوەش هەمیشــە  كوردســتان.  لــە  پــەروەردەدا هەبێــت  و 

ــو  ــە ، بەڵك ــەس نیی ــوردی ب ــە ك ــدن ب ــا خوێن ــە تەنی ــرد ك ــەوە دەك ــەر ئ ــتی لەس خەس

پێویســتە سیســتەمی خوێنــدن و پــەروەردە كــوردی بێــت. لــە هەمانكاتــدا هەوڵــی دەدا 

زانســتەكانیش بــە كــوردی بخوێرنێــن هــەر لەوپێناوەشــدا لــە ســاڵی 1960 دا پەرتووكــی 

)ســەرەتای میكانیــك و خۆماڵەكانــی مــاددە(ی باڵوكــردەوە ، كــە یەكەمیــن كتێبــی زانســتی 

ــوردی .  ــە ك ــە ب فیزیای

ئــەو كتێبــەی كاتــی خــۆی بــۆ خوێندكارانــی ناوەنــدی نووســیبوو. هەوڵێكــی زۆری 

دا بــۆ ئــەوەی كــورد یــەك رێنــووس )رێنووســی التینــی( و رێزمانێكــی هاوبەشــیان 

هەبێــت، پێیوابــوو بناخــەی دروســتكردنی زمانــی ئەدەبــی یەكگرتــووی كــوردی ئەوەیــە. 

مامۆســتا جەمــال نەبــەز بەتەنیــا بــوو، پشــتیوانی لێنەكــرا، هەندێجــار دەروێشــانی 

ئایدیۆلۆژیاكانیــش زۆر دژایەتییــان كــرد ، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا خــاوەن كاریگەرییەكــی 

ــەواو  ــوای لەدایكبوونــی دەزگای ت ــەز ، بەهی ــوو ، هەرچەنــدە مامۆســتا جەمــال نەب زۆرب

ــەكان دەپاراســت و داوای  ــە قســەكردن لەســەر شاشــەی تەلەڤزیۆن ســەربەخۆ ، خــۆی ل

لەوشــێوەیەی رەتدەكردنــەوە ، لەبەرئــەوەش ئــەوەی ناســیویانە ئەوانــەن كــە لــە رێگــەی 

ــیویانە . ــەوە ناس ــب و وتارەكانیی كتێ

كتێــب و لێكۆڵینــەوە زانســتییەكانی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــە توانایــی و زیرەكــی ئــەو 

مرۆڤەیــان ئاشــنا دەكــردی، بــەاڵم كــە ئاشــنایەتی راســتەوخۆت لەگەڵــدا پەیــدا دەكــرد ، 
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گەورەیــی ئــەو مرۆڤــەت زیاتــر بــۆ دەردەكــەوت. هیــچ پێشــمەرگەیەكی ئاوارەبــوو بــۆ 

ــال  ــە شــوێنێك مامۆســتا جەم ــە چووبێت ــە ك ــورد نیی ــچ سیاســەتكارێكی ك ــا و هی ئەوروپ

ــەیی  ــی پیش ــچ رێكخراوێك ــت. هی ــاوكاری نەبووبێ ــت و ه ــەوێ هەبووبێ ــەز كاری ل نەب

كــوردی نییــە لــە ئەوروپــا ، پێویســتیان بــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز بووبێــت و یارمەتــی 

ــە  ــەش ب ــوو ، بۆی ــەربەرزی ب ــە س ــەز ل ــە ح ــتكراوەی هەمیش ــی دەس ــن. مرۆڤێك نەداب

ــا . ــی ســەربەرزانە ژی ــی تەمەن درێژای

ــە بەهەشــتی  ــەی ل ــارەی تەلەفۆنەك ــی ژم ــن یەكەمجــار لەســاڵی 1999، دوای وەرگرتن م

د.مــارف خەزنــەدار ، لــە رێگــەی تەلەفۆنــەوە قســەم لەگــەڵ كــرد . دوای ئــەوە لــە ســاڵی 

ــەنگ و  ــی س ــاردن. وتارەكان ــا( دەن ــەی )میدی ــۆ رۆژنام ــی ب ــەردەوام وتارەكان 2000دا ب

رەواجێكــی زۆر گەورەتریــان دابــووە رۆژنامــەی میدیــا ، هەروەهــا نــەوەی نوێــش ئاشــنای 

بۆچوونەكانــی مامۆســتا جەمــال نەبــەز بــوون . مــن خــۆم وەك سەرنووســەری میدیــا ، زۆر 

دڵخۆشــبووم كــە مامۆســتا جەمــال نەبــەز وتارەكانــی بــۆ دەناردیــن ، بــەاڵم لەهەمانكاتــدا 

ــی و  ــارە بیرەوەرییەكان ــەو وت ــی ئ ــال لەجیات ــتا جەم ــێ مامۆس ــە دەب ــتمدەكرد ك هەس

ــورددا  ــو ك ــتی لەنێ ــە بەڕاس ــێت ك ــە بنووس ــەو بواران ــەر ئ ــتانە لەس ــەوەی زانس لێكۆڵین

كەســانی دیكــە توانایــان بەســەردا ناشــكێت ، چەنــد جارێــك ئــەوەم پێگــوت ، دەیگــوت 

راســتە ، بــەاڵم ئــەوەش پێویســتە كــە لەســەر رووداوە هەنووكەییــەكان بنوورسێــت 

ــەكان و  ــە كوردیی ــەی وش ــەر بنەچ ــی لەس ــا، كتێبێك ــەی میدی ــە رۆژنام ــم ل . دوای نەمان

لێكۆلینەوەیەكــی زانســتانەی لەســەر یارســانەكان نووســی ، كــە بەڕاســتی دوو كاری زۆر 

منوونەییــن .هەروەهــا ســێ باســی وەك پاشــكۆی تایبــەت بــە ســێ وێســتگەو بیــرەوەری 

گرنگــی لــە رۆژنامــەی )رووداو(دا باڵوكردنــەوە ، كــە تێیــدا زۆر رووداو رووندەكاتــەوە لــە 

ــداوە . مێــژووی هاوچەرخــی كــورددا روویان

لــە مانگــی نیســانی 2006 بــۆ یەكەمجــار لــە بەرلیــن راســتەوخۆ مامۆســتا جەمــال نەبــەزم 

بینــی ، ئــەوە رۆژێكــی زۆر خۆشــبوو بــۆ مــن . شــەو دەبووایــە پێكــەوە دابنیشــین ، دوای 

ــتبووە  ــن خس ــی م ــۆ خەرجییەكان ــارەی ب ــك پ ــوارد ، هەندێ ــان خ ــی ئێوارەم ــەوەی نان ئ

زەرفێكــەوە ، لەگــەڵ بلیتێكــی یــەك مانگــەی ترێــن لــە ئەڵامنیــا . زۆرم هەوڵــدا قەناعەتــی 

پێبێنــم وەرینەگــرم ، بــەاڵم نەمتوانــی بەســەر پێداگیرییەكەیــدا ســەركەوم . كــە گەڕامــەوە 

كوردســتان ، هەندێــك پــارەی دیكــەم خســتە ســەر پــارەی نــاو زەرفەكــەی مامۆســتا جەمال 



175بۆ واڵت  |

نەبــەز و كتێبــی )كێشــەی كــورد ، لەبــەر گــڕی ئاگردانــی شــەڕی عێــراق و ئێــران دا( بــۆ 

چاپكــرد، دوای ئــەوە ئینجــا ســێ پەرتۆكــی دیكەشــامن بــۆ چاپكــرد.

ــە  ــاری دووەم ل ــەوە ، ج ــەزم بینیی ــال نەب ــتا جەم ــە مامۆس ــاری دیك ــەوە دوو ج دوای ئ

ــر  ــە وەك رووداو زیات ــە ئێم ــاڵی 2012 ، ك ــۆرت لەس ــە فرانكف ــوو ل ــب ب ــانگەی كتێ پێش

لەبــەر ئــارەزووی ئــەو بەشــداریامن كــرد و بــە درێژایــی ئــەو چــوار رۆژە تاوەكــو شــەو 

بەیەكــەوە بوویــن ، جــاری دواییشــیان لــە شــاری كوێلــن بــوو ، كــە بەتایبــەت لــە 

بەرلینــەوە هــات بــۆ بینینــی ئێمــە و دواتریــش یەكســەر گەڕایــەوە بــۆ بەرلیــن . هەمــوو 

ــەاڵم هەمیشــە  ــن ، ب ــووە زۆربووی ــەش پێكــەوە نامنــان دەخــوارد ، جــاری واب ــەو جاران ئ

ــە كاری  ــوو و ب ــی نەب ــچ مووچەیەك ــەو هی ــدا ئ ــی دەدا ، لەكاتێك ــارەی هەمووان ــەو پ ئ

ــت  ــوو ، نەیدەهێش ــدا هەرواب ــوو خەڵكیش ــەڵ هەم ــا . لەگ ــڕان دەژی ــتانە و وەرگێ زانس

یــەك نانیــش بــە رەنجــی كەســێكی دیكــە بخــوات . لەبەرئــەوەش مامۆســتا جەمــال نەبــەز 

هیــچ ســامانێكی دارایــی بەجێنەهێشــت ، بــەاڵم بیــری نەتەوەیــی و ســامانێكی گــەورەی 

ــۆ بەجێهێشــتین . ــوورساوی ب ن

ماڵئاوا مامۆستا گیان و رووحت شاد.

* ئەم وتارە بە بۆنەی كۆچی دوایی مامۆستا جەمال نەبەز لە رۆژی 10-12-2018 لە ماڵپەڕی رووداو باڵوكراوەتەوە.




