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بشی سیم

. وو بدات،زیان و کاریگرتی نرنی خۆی ھینوە ل ھر حیزب و رکخراوکدا ڕھبت، دابان و لکجودابوو

ندۆزینوەی ڕگاچارەیکی ب ئوەی ل دەروونی سۆکسشدا دەکو،شڕی دەست و پل و پای نبوو، بکو

ئم بارەش ژینگیکی دروست کردبوو،  .ھنبژاردنی میکانیزمکی گونجاو و پراکتیکی بوو بۆ کشکانزیان و

بارەگایان ھبوو،برپرس بوون ل ژیانی پشمرگ و بارگاوی ب توڕەیی ھاوبیرانی کوردستان، ک ل شاخ بوون و 

ھاوبیرانی کوردستان خۆیان ب نخشکشی سرەکی و ئا . چارەنووسی حیزب و ئای بیروباوەڕی کوردایتی

. بدەست و سرچاوەی سیاستک دەزانی،چونک لسر زەمینی واقیعدا بوون، گیانبازیشیان ب کردەوە بۆ دەکرد

ب چاوی ئوسا و ئقتی استیش ھروای،ڕ. دەزانیپۆپکانی تریش ب ئوروپاشوە، ب جۆگلھموو لق و

دایتی و کورئم حات ڕەوایتی. استقینی خبات و تکۆشانئستاشوە ھمیش،ھر کوردستان گۆڕەپانی ڕ

واو برپرسان ھبگرتای،ئو کی وا تب شوزھنگاوەکیاندەبووبس. شۆڕشگی ڕەھای پ بخشی بوون

مخابن ئم حاتی ڕەوایتی وەرگرتن و تووڕەیی توندەی . گورزە قورس لو کاتدا ل سۆکس و ھاوبیران ندرێ

کاک ئازاد نونرایتی دەکرد،بووە پردەیکی ئستوور و ڕگی ل بیرکردنوەیکی عقالنی و چارەسرکی 

یانی بر پیکر و جستی سۆکس و ھاوبیران کوت، ھی کۆی گشتی ھمووان و بۆیکا ئو ز. حکیمان گرت

دەب ئوەش بگووترێ ھیچ الیک، پالنی بۆ ئم . ل پای ھیچ ڕووی بداتسد ئفسووس، ندەبوو کارەساتی وا،

ۆخی نالبار و بکو ڕووداوەک برھمی ناڕاستخۆی ڕەنگدانوەی باروددەرئنجام دتزن دانڕشت بوو،

ئگرچی باس ل جیابوونوە و کرتبوونی شیاوی ئاماژە پدان،. ناسروشتی و ئاۆزی ناوەوەی کوردستان بوو

ب ئاشتی و ب چاوپۆشی ل ھندێ پشھاتی بچووک،ل جیابوونوەکرکخراوک و برەیکی ھاوبیران دەکین،

.یکی دەگمنی دنیای سیاست و حیزبی کوردی و کوردستانییئمش نموون. ھمنی و ژیوەری ب ئنجام گیشت

استییدا دەویست، ددان بم ڕ،ب ھموو شوازک مام سلمنیان دەکرد و نیان ھاوبیرەی ئوروپائو چند

،کن و واقیعگرەدا بننت،حاشاھیش برچی تاگنئی بککی باشتر قبوڕ. تا دەرەتان و قۆناخ ەنگ

وەک ئوروپا و کوردستان بوون،،ئوانی لم نوەندا بوون و ل نزیکوە ئاگاداری ھوستیھاوبیرانی ئوروپاش

جمال ی ـ نک دژ بیک ـ ھاوبیران دا کاک ئازاد مستفا وتوانیب ل نوان ئم دوو دیدە جیاوازەپویست نیان



یان.توانایکی زیات بۆ لک نزیکبوونوەان خرج بکنبکن و، ژینگیکی ئارام و تندروست بۆ گفتوگۆ سازدا

.بۆیان نکرابت میانگیرییکی ئرنی لم میاندا بگن

ب سرنجدان لم باس، بۆمان دەردەکوێ، بۆ سۆکس و ئمی سرجم ھاوبیرانیش،سخت و گران بوو،کسکی 

مامۆستا جمال  جیا لوەی وەک.کتر بترازێمامان لیارمان ل تکدا نکات ووەک مامۆستا جمال نبز،ک

کمان کاتیماشا دەکرا، ھمووان تورەی ھران و برا گنزردام  کاندا ،لیدانگشت م قورسایی خۆی ل

ھروەھا جیابوونوە بۆ سۆکس و ھاوبیران، شتکی .خزمت بشومارەکانیشی شتگلک نین نادیدە بگیرن.ھبوو

اوەڕوان نکراو و نگونجاو بوو،ئاخر بیر و فلسف و ربازی کوردایتی، بۆ خۆی کاری بردەوام لسر چ

شتکی ناقۆ و جی بڕاستی.نیکخستن و تبایی دەکات، ئیدی چۆن دەکرێ ھگرەکانی لک دڕندوگ و ناتبا ب

!.پرسیارە

 و ڕاستییل پ رەککا  گینبۆیبن تییباب :ب ئ،م ماڵ جیایی ورەی بکی گران و زیانی گگورز

.سۆکس گیاند، ل بو مانای کوشندە نبوو، ھاوبیرانی سۆکس گۆڕ بۆ خۆیان ھکندن و میدانک چۆڵ بکن

 ،و ئالۆزی و ناخۆشییانودوای ئرۆشی و ھپ وەھاوبیران بوچانی ب، کانکۆشان و چاالکییت ژەیان  بدا در

.     و سۆکس پشوو درژان، بردەوامی  ب تمنی خۆی ل قۆناغکی سختدا بجگیاند و ب زوویی تی پڕاند

چند خاڵ و ووی تیورییوە ھندێ قس و ھوستی ئو کم ھاوبیرە، لشایانی دووپاتکردنوەی،ڕەنگ ل ڕ

وەک چکک کاریگر ھندێ گوشار ، بۆ سر ئو الینان ی سۆکسوە،ل ڕبۆ نموون . بووباستقۆناخکدا ڕ

یان پتر .دروست بکین، واز ل سیاستی نادۆستان و ناکوردانی دژایتی و پالماری ھاوبیرانی نتوەیی بھنن

ادەی مترسییکانی سر ھاوبیرانیل ڕ.ب الی کوردایتیدا وەرچرخن و وابستی دوژمنانی کوردستان نبن

کوردستان و ھگیرسانی شڕکی نوخۆی دیکی براکوژی، یاخود قوبوونوە و دڕژەکشانی براکوژی ئگرکی 

دوژمنکارانش چونک ئو ھزانی تر،ھر ناحزی فیکری پاسۆک نبوون، بک ل زۆر ھوستدا،. گورەتر بوو

توندوتیژتر بکن برامبر  ب ھاوبیرانی سوکوتیانھەفتاریان دەکرد و ب دوای بیانووی پووچدا دەگڕان،ڕ

. کوردستان

ڕاستییکی حاشاھنگرە، پاسۆک ب ھموو جۆرە میتۆدک دژایتی دەکرا و ھوڵ دەدرا ل میدانکدا گۆشگیر 

و ن ل ەکردەوەلمش بڤتر ئوە بوو،  ئو ھزان چک بدەست بوون، ن سیان ل پالمار و کوشتن د. بکرێ

. داگیرکرانیش فیتنگی ببانوەیان ل کاردابوو. خۆیان وازیان دەھناپالن و ئاژاوەگری

ساز ییای و چندین خۆپیشاندانت بئیدی تۆ ل ئوروپا ھزاران بیاننامت دەکردای و سدان ناڕەزاییت دەرب

یشی ناب ەئو. دڕەسی، پاسۆک و پرس نتوەییکفریاەبکردای، چارەسری ئو کشانی پ ندەکرا و ندەبوو

و قبونکردنی یکتر و بانگاشی ل بیرمان بچ ئوەی، لو قۆناخدا، زیاتر ئقتی کگایتی و ملھوڕی

وسی و ھاوخباتی ل نو ھزەکان دا زاڵ بوو، نک پرنسیپ و باوەڕی ھاوچارەنوحاکم و قارەمانی گۆڕەپان

. اوتا و تندروستاستقین و ھڕ



الینکانی دیک، زۆرجاران زیاد ل ناحز و ھاوپیمانی ڕەفتاری /ھقیقتی مسلکش ئوە بوو،ب ئوان

 ،وە زبر و زەقو شیمانیدا بردەی ھاوپر پژ ل مدەکرا، ئر  نھ پاسۆک دەکرد، ل ر برامبخراپیان ب

بو دۆخلگڵ ئوەشدا ک پاسۆک باوەڕی پیبنین،داڕاستییشوبکین سریان و دەب ددان بھرش

. پشی  ندەکراھاوزەمانیش ھر نبوو،

 تر لز  ش،کھاوبیرانی دیک ،منانھ م ملمالننجامی ئ٥/٦دەرئ تی ڕەھابووین،لنا و زۆرایکدەھی پ

استیی بگنویستاندا، ڕۆشنایی ئم ڕئاکامی خوندنوەیکی بدیقتی بابت و مسلکان، لبر 

ب پی ھیچ پالن و فوف و ،ئم بیار و ھوستش. ھوستمان بالی ھاوبیرانی کوردستاندا شکایوە

. بۆ ھیچ کس و الیکنبوو، ، یاخود گوایی کوران نبووڕەنگدانوەی خۆشویستی یان ڕک لم یان لو

ر خباتی عی دۆخ سپاوەکدا، جووت دەھاتوە و ئوسا و ئستاشی لسر بت، ھبکو کتومت لگڵ واقی

ئمش مانای کمکردنوەی .لوەی لدەرەوەی وت ئنجام دەدرێگرنگتر و سنگینترە،ناوەوەی وت،لبرتر و

کۆشانی دەرەوەی کوردستان نییخی چاالکی و تبای .

و لدەست دەرچوو و قوما، گر سینفراوانی و ئاوەزکی زرنگانتر،وو بداتبوو ڕبھرحاڵ ئوەی ندە

ی،ئاکام بواال ئارادی برپرسیارتی و وردبینی و ئایندە خوندنوەیکی باشترۆحکی گورەترپشوودرژتر و ڕ

.ک پی گشت بوە ندەچوو 

خۆ ھر نبت دەکرا، ئو کشی، لسر بنچینی کارسازییک یان جۆرە رکوتنکی ژربژر و تاکتیکئامز،

:بۆ نموون دەکرا. ھلومرجکی باشتر سری ھدەداچارەسر بکرای،تا

وانی ئ.ـ پاسۆک،بجۆرک ل جۆرەکان خۆی لبرھم و بۆچوونکانی جمال نبز دوورەپرز بکات١

.تبینییان لسر دروست دەبوو

ب . نک ب ناوی سۆکسوەب ناوی خۆیوە بوبکاتوە،ئو برھمانازی بوای، ـ مامۆستا جمال نبز ڕ٢

بمش . ، کار بکات بۆ بیروباوەڕی کوردایتیـ ڕۆشنبیریی و فکری ئازاد داـ واتایکی دیک لمیدانی دیکدا

.ناوەوە و دەرەوە دەھات کایوە و ھر الیک دەیتوانی بەک سربستر کارەکانی بکاتھاوسنگتی خباتی 

.ونکردنوەیک لم بارەوە بوبکرایتوەۆ ڕای گشتی نادخوازانش بوای ،ڕوـ ھر ب٣

چوون لیشتن و دەرنگنک تم لرە ڕبو کو ،ینجامو دەرئبیشت  بیروبۆچوونی جیاواز ھاتوە گکای

دا کشک بم جۆرە یکا ١٩٨٥و گرژییکان تا دەھات زەق دەبۆوە، دوا وستگ گیشت ئوەی ل سای 

:بکرتوە

بنوە کوردستان و ئوان چی ب باش دەزانن، ل بیروبۆچوون و شوازی / ـ داوا لو دەستی کرا، بچنوە

مان ب ل ئ.  ایتی پاسۆک ل خزمتی بۆچوونکانیان دا دەبنسرکردایتی و بنکردسیاستکردن بیکن و بین،



ازی نبوون و خۆیان خست نو لکدانوەی سیروسمرە و کوتن ھۆنینوەی چیرۆکی ھیچ شوەیک بم داوای ڕ

.نادروستوە

ھاوپیمانتی دا ناکرێ پاسۆک ل برە و . ەنگدەرەوەی سیاستی گشتی پاسۆک بتڕـ یان ئوەتا، سۆکس، دەبت 

بم سۆکس ل ئوروپاوە ھرش .بت، لگڵ الینکانی کورد و کوردستانیدا، ک فرزی قۆناخ و گۆڕەپانک بوو

ئاخر . و قسی توند برامبر بو الینان بکات و سروبری گوتاری خۆی ترخانی دژایتی الینکان بکات

است ھندێ الین پەوی ل ناکن و ھر سات و ڕ.نریتی خۆی ھیووسیش پرنسیب وھاوپیمانتی و ھاوچارەن

کات بپی برژەوەندی خۆیان ھیدەسووڕنن،بم بۆ پارتکی نتوەیی وەک پاسۆک، ندەکرا ب پودانگی 

م داوا ژیاریی و ھڵ ئگت، لمسارد و تاکتیکباز بخ کانی دیکنوت بکات و وەک الیسوکوان ھستیارەئ .

ناچار بوو، ب پی ناسنامی نتوەیی خۆی، ل میدانی ھوڵ بۆ یکتی و تبایی بزاڤی کوردایتی کار کپاسۆ

ابردوومان، دووھزارسای ڕل کاتکدا،وەک مژوو بۆی تۆمار کردووین و نیشانمان دەدات، ب درژایی . بکات

ست و برھکی بکگرتوویی ھۆکاربایی و نا یشکان و نسکۆکانمان بووەناتتیڤی تگرچاوی ن.

ل بۆیان دواجار،ئو ھاوبیران ریزەکانی سۆکسیان جھشت و سرەتا ویسترا ب ناوی سۆکسوە کار بکن،

.ئوەشیان بۆ نچووە سر.ھاوکات بۆ ماوەیک دژی سۆکسی دایک وەستانوە.میسر نبوو

ل بم سۆکسی زۆرینی رەھا، ھرماو و بردەوام بوو لسر چاالکییکانی و کۆنفرانسک ل وتی سوید،

زەوە ئاماژە ب ان کرا ب ڕدا گیرا و بدوورودرژی باس ل کشک١٩٨٦ی کانوونی دووەمی ٥و ٤رۆژانی 

کانی مامۆستا جمرھب تی خۆی لرپرسیاریاندمال ڕنابرۆژانی د. اگ ٢٧/٧/١٩٨٦ـ٢٥واتر ل مو کدا، ئ

ھاوبیرە ل ھانۆڤر کۆنگرەیکیان ب ئامادەبوونی چند کس گرت و ب بیاننامیک الی خۆیانوە سۆکسیان 

.بم سۆکس تا نزیکی بیست ساڵ دوای ئوەش ھر مایوە و درژەی ب چاالکییکانی دا. ھوەشاندەوە

کۆمی یکسانی و ئازادیی "،ھر ئم دەستی،پاشان رکخراوکی تریان ب ناوی شایانی ئاماژە پدان

ل کاتکدا ئم ئم ھنگاوەمان گل پ باش بوو، ل ھر ئو ڕاگیاندن . دا ڕاگیاند٤/٤/١٩٨٧،ل )کۆیاک(کورد

 ژیانوە و ھیچی دیکی بدوادا و بوکردنوەی پەو و پرۆگرامکیان بوو، دەنا ل میداندا  ب مردوویی ھات

.نھات

جی خۆیتی ئاماژە بوە بدەین،خودی پاسۆکیش ل تک سیاستی، ھاو برە و ھاوپیمانکی، ل ھموو 

پاسۆک  ھردەم ل پرس ستراتیژی و بنما گشتییکانی . کاروبارەکاندا تواو ھاوڕا و ھاوستراتیژ نبوو

بم سرباری ئم . م ڕووەوە زۆرنو دروشمکانی  دەکرد و بگش لئامانجکوردایتیدا پداگری خۆی،لسر 

ڕاستیانش دیسان ھر  ندەکرا، لو قۆناخ ھستیارەدا، ملمالنکانیان لگدا قوتر بکینوە،ستراتیژ و تاکتیک 

 نڕی الیر شوە و ھتبیر خۆمان ببردایمان  لکرەکییس ر و دوژمنبکرێ و  داگیرک یان پگۆڕکج

اگوزان و گمارۆدان،ک پاشان ھبج و ئنفالی بدوادا ئاخر بڕاستی ،ڕ. ایت ئامانج کوردییکانمان بکرد

ھات کورد و کوردستان، لبردەم قبوون و سووتماککردندا بوون  و ھڕەشی مترسیدار بسر چارەنووسی 

. کوردەوە بوو



.  وەڕیان پی بوو، خباتی چکدارییان دەکردھبت ھموو ئوەش دەزانین، ئو الینان بوشوەیی خۆیان با

ئران .واقیعکش وابوو،ھر دەبوو پوەندی ب شونکوە بکرت. ب باش و خراپ خۆیان لو مژووە برپرسن

لشڕی خوناویدا ل دژی عراق توەگال بوو، ھزی پشمرگ لسر سنوورەکان گیرسابووەوە، ئیدی تواوی 

دوژمنی دوژمنکم : ەیکی ئۆتۆماتیکی، ببوون دۆستی ئران و ل ئران نزیک بوون،وەک دەن الینکان، ب شو

وە.. دۆستمرانیش ببنرووی ئت، رووبمان زمان و سیاسھدەسوڕا، بنزەکان بۆیان ھش وای کردبوو، ھمئ .

گای نودەوتیش ب رۆژھت و کۆم. شڕی سرەکیش لدژی ھڕەش و مترسییکانی دەوتی عراق بوو

.رۆژئاواوە،ل ئاست مرگساتی کورد، بدەنگی و چاونووقاندن و گوێ قپاتکردنیان ھبژارد بوو

...ماویتی


